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Изменение  138 

Юси Хала-ахо 

 

Предложение за регламент 

Съображение 5 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) Обстоятелството, че 

необходимата законодателна основа за 

уреждане на ШИС се състои от отделни 

правни инструменти, не нарушава 

принципа, че ШИС представлява единна 

информационна система и следва да 

функционира като такава. Затова 

опредени разпоредби от тези правни 

инструменти следва да бъдат 

идентични. 

(5) Обстоятелството, че 

необходимата законодателна основа за 

уреждане на ШИС се състои от отделни 

правни инструменти, не нарушава 

принципа, че ШИС представлява единна 

информационна система и следва да 

функционира като такава. Също така 

следва да има и надеждна обща 

резервна система на централната 

ШИС (двойно активно решение), 

която да гарантира непрекъснат 

достъп на крайните потребители до 

данните в ШИС в случай на 

неизправност, актуализация или 

извършване на дейности по 

поддръжката на централната 

система. Затова определени 

разпоредби от тези правни инструменти 

следва да бъдат идентични. 

Or. en 

Обосновка 

Нефункционирането на настоящата централна система до голяма степен е свързано 

с превключването между първичното и резервното звено. Рискът би се избегнал с 

изменение на регламента, позволяващо и двете звена да функционират едновременно 

(т.нар. двойно активно решение). Освен това една резервна система на централно 

равнище има вероятност да бъде по-надеждна, икономически изгодна и защитена 

срещу нарушения на защитата на данните. Тя е и по-пълна, тъй като съдържа 

биометрични данни, които не са налични в националните копия. 

 

Изменение  139 

Мириам Дали 
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Предложение за регламент 

Съображение 6 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) Необходимо е да бъдат уточнени 

целите на ШИС, техническата ѝ 

архитектура и финансирането ѝ, да 

бъдат формулирани правилата за 

нейното функциониране и използване 

„от край до край“ и да бъдат определени 

отговорностите, категориите данни, 

които се въвеждат в системата, целите, 

за които се въвеждат данните, 

критериите за тяхното въвеждане, 

органите с право на достъп до данните, 

използването на биометрични 

идентификатори, както и 

допълнителните правила за обработване 

на данните. 

(6) Необходимо е да бъдат уточнени 

целите на ШИС, техническата ѝ 

архитектура и финансирането ѝ, да 

бъдат формулирани правилата за 

нейното функциониране и използване 

„от край до край“ и да бъдат определени 

отговорностите, категориите данни, 

които се въвеждат в системата, целите, 

за които се въвеждат данните, 

критериите за тяхното въвеждане, 

правилата относно заличаването на 

сигнали, органите с право на достъп до 

данните, използването на биометрични 

идентификатори, както и 

допълнителните правила за защита и за 

обработване на данните. 

Or. en 

Обосновка 

В настоящия регламент следва да се формулират също и правила относно 

заличаването на излишните сигнали и по въпросите, свързани със защитата на 

данните, отнасящи се конкретно до ШИС. 

 

Изменение  140 

Ева Жоли, Юдит Саргентини 

 

Предложение за регламент 

Съображение 6a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (6a) Компетентните органи следва 

да могат да добавят в ШИС 

специфична информация, свързана с 

всички конкретни, обективни и 

физически характерни особености на 

дадено лице, които не подлежат на 

промяна. Тази информация може да е 

свързана с характерни особености 
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като пиърсинг, татуировки, 

отличителни знаци, белези и т.н. 

Информацията обаче следва да не 

разкрива чувствителни данни за 

лицето като етнически произход, 

религиозни убеждения, увреждания, 

сексуален живот или сексуална 

ориентация, съгласно посоченото в 

член 9 от Общия регламент относно 

защитата на данните. 

Or. en 

 

Изменение  141 

Жерар Дьопре, Луи Мишел, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Съображение 7 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(7) ШИС включва централна 

система („централна ШИС“) и 

национални системи с пълно или 

частично копие на базата данни на 

ШИС. Като се има предвид, че ШИС е 

най-важният инструмент за обмен на 

информация в Европа, е необходимо да 

се гарантира непрекъснатото 

функциониране на системата както на 

централно, така и на национално 

равнище. Ето защо всяка държава 

членка следва да създаде частично или 

пълно копие на базата данни на ШИС, 

както и резервна система. 

(7) ШИС включва централна 

система („централна ШИС“) и 

национални системи, които може да 

съдържат пълно или частично копие 

на базата данни на ШИС. Като се има 

предвид, че ШИС е най-важният 

инструмент за обмен на информация в 

Европа, е необходимо да се гарантира 

непрекъснатото функциониране на 

системата както на централно, така и на 

национално равнище. Ето защо са 

необходими сериозни инвестиции за 

укрепването и подобряването на 

централната система и на нейната 
резервна система и/или съответно 

системи. 

Or. fr 

Обосновка 

Държавите членки, които все още не разполагат с национално копие, не следва да 

бъдат задължавани да притежават такова. За да се гарантира непрекъснатата 

работа на ШИС, следва да се направят необходимите инвестиции за укрепването на 

централната система и на нейната резервна система и/или съответно системи. 
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Изменение  142 

Жерар Дьопре, Луи Мишел, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Съображение 8 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(8) Необходимо е да се поддържа 

наръчник с подробни правила за обмен 

на определена допълнителна 

информация относно действията, които 

се налагат във връзка със сигнали. 

Националните органи във всяка държава 

членка (бюрата SIRENE) следва да 

осигурят обмена на такава информация. 

(8) Необходимо е да се поддържа 

наръчник с подробни правила за обмен 

на определена допълнителна 

информация относно действията, които 

се налагат във връзка със сигнали 

(наръчник за SIRENE). Националните 

органи във всяка държава членка 

(бюрата SIRENE) следва да осигурят 

бърз и ефективен обмен на такава 

информация. 

Or. fr 

 

Изменение  143 

Мириам Дали 

 

Предложение за регламент 

Съображение 8 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(8) Необходимо е да се поддържа 

наръчник с подробни правила за обмен 

на определена допълнителна 

информация относно действията, които 

се налагат във връзка със сигнали. 

Националните органи във всяка държава 

членка (бюрата SIRENE) следва да 

осигурят обмена на такава информация. 

(8) Необходимо е 

съзаконодателите да одобрят 

поддържането на наръчник с подробни 

правила за обмен на определена 

допълнителна информация относно 

действията, които се налагат във връзка 

със сигнали. Националните органи във 

всяка държава членка (бюрата SIRENE) 

следва да осигурят обмена на такава 

информация. 

Or. en 
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Обосновка 

В съответствие с последните изменения Наръчникът за SIRENE трябва да бъде 

приет с делегиран акт. 

 

Изменение  144 

Ева Жоли, Юдит Саргентини 

 

Предложение за регламент 

Съображение 8 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(8) Необходимо е да се поддържа 

наръчник с подробни правила за обмен 

на определена допълнителна 

информация относно действията, които 

се налагат във връзка със сигнали. 

Националните органи във всяка държава 

членка (бюрата SIRENE) следва да 

осигурят обмена на такава информация. 

(8) Необходимо е да се поддържа 

наръчник с подробни правила за обмен 

на определена допълнителна 

информация относно действията, които 

се налагат във връзка със сигнали. 

Националните органи във всяка държава 

членка (бюрата SIRENE) следва да 

осигурят незабавния обмен на такава 

информация. 

Or. en 

 

Изменение  145 

Жерар Дьопре, Луи Мишел, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Съображение 9 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(9) С цел поддържане на ефективен 

обмен на допълнителна информация 

относно посочените в сигналите 

действия, които трябва да бъдат 

предприети, е целесъобразно да се 

подобри функционирането на бюрата 

SIRENE, като се уточнят изискванията 

относно наличните ресурси, обучението 

на ползвателите и времето за отговор на 

запитванията, получавани от други бюра 

SIRENE. 

(9) С цел гарантиране на бърз и 

ефективен обмен на допълнителна 

информация относно посочените в 

сигналите действия, които трябва да 

бъдат предприети, е целесъобразно да се 

подобри функционирането на бюрата 

SIRENE, като се уточнят изискванията 

относно наличните ресурси, обучението 

на ползвателите и времето за отговор на 

запитванията, получавани от други бюра 

SIRENE. 
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Or. fr 

 

Изменение  146 

Ева Жоли, Юдит Саргентини 

 

Предложение за регламент 

Съображение 9 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(9) С цел поддържане на ефективен 

обмен на допълнителна информация 

относно посочените в сигналите 

действия, които трябва да бъдат 

предприети, е целесъобразно да се 

подобри функционирането на бюрата 

SIRENE, като се уточнят изискванията 

относно наличните ресурси, обучението 

на ползвателите и времето за отговор на 

запитванията, получавани от други бюра 

SIRENE. 

(9) С цел поддържане на ефективен 

и незабавен обмен на допълнителна 

информация относно посочените в 

сигналите действия, които трябва да 

бъдат предприети, е целесъобразно да се 

подобри функционирането на бюрата 

SIRENE, като се уточнят изискванията 

относно наличните ресурси, обучението 

на ползвателите и времето за отговор на 

запитванията, получавани от други бюра 

SIRENE. 

Or. en 

 

Изменение  147 

Лоренцо Фонтана, Жил Льобретон, Никола Бе 

 

Предложение за регламент 

Съображение 9 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(9) С цел поддържане на ефективен 

обмен на допълнителна информация 

относно посочените в сигналите 

действия, които трябва да бъдат 

предприети, е целесъобразно да се 

подобри функционирането на бюрата 

SIRENE, като се уточнят изискванията 

относно наличните ресурси, обучението 

на ползвателите и времето за отговор на 

запитванията, получавани от други бюра 

SIRENE. 

(9) С цел осигуряване на ефективен 

обмен на допълнителна информация 

относно посочените в сигналите 

действия, които трябва да бъдат 

предприети, е целесъобразно да се 

подобри функционирането на бюрата 

SIRENE, като се уточнят изискванията 

относно наличните ресурси, обучението 

на ползвателите и времето за отговор на 

запитванията, получавани от други бюра 

SIRENE. 
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Or. en 

 

Изменение  148 

Жерар Дьопре, Луи Мишел, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Съображение 11 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(11) Без да се засяга отговорността на 

държавите членки по отношение на 

точността на данните, въведени в ШИС, 

Агенцията следва да носи отговорност 

за повишаване на качеството на данните 

чрез въвеждане на инструмент за 

централно наблюдение на качеството на 

данните, както и за предоставяне на 

периодични доклади на държавите 

членки. 

(11) Без да се засяга отговорността на 

държавите членки по отношение на 

точността на данните, въведени в ШИС, 

Агенцията следва да носи отговорност 

за повишаване на качеството на данните 

чрез въвеждане на инструмент за 

централно наблюдение на качеството на 

данните, както и за предоставяне на 

периодични доклади на държавите 

членки. С цел да се подобри 

качеството и обработването на 

данните от страна на крайните 

ползватели, агенцията eu-LISA следва 

също така да отговаря за 

организирането на обучения по 

използването на ШИС II, по-

конкретно за служители на SIRENE, 

в съответствие с член 3 от 

регламента за създаване на агенцията 

(Регламент (ЕС) № 1077/2011). 

Or. fr 

Обосновка 

Член 3 от Регламент (ЕС) № 1077/2011 от 25 октомври 2011 г. за създаване на 

Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни 

системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие: „Задачи, свързани с 

ШИС II“. 

 

Изменение  149 

Жерар Дьопре, Луи Мишел, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Съображение 11а (ново) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (11а) За да се гарантира 

сигурността на обработването на 

данните в ШИС от страна на 

крайните ползватели, държавите 

членки следва да гарантират 

служителите с достъп до ШИС да 

получават редовно обучение относно 

правилата за сигурност и защита на 

данните и относно процедурите за 

обработването на данни, както е 

определено в наръчника за SIRENE. 

Or. fr 

 

Изменение  150 

Мириам Дали 

 

Предложение за регламент 

Съображение 12 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(12) За да се даде възможност за по-

добро наблюдение на използването на 

ШИС с цел анализиране на 

тенденциите, свързани с 

престъпленията, Агенцията следва да 

може да развие капацитет според 

съвременното технологично равнище за 

статистическа отчетност пред 

държавите членки, Комисията, Европол 

и Европейската агенция за гранична и 

брегова охрана, без да се застрашава 

целостта на данните Ето защо следва да 

бъде създадено централно хранилище за 

статистически данни. Изготвените 

статистически данни не следва да 

съдържат лични данни. 

(12) За да се даде възможност за по-

добро наблюдение на използването на 

ШИС с цел анализиране на 

тенденциите, свързани с миграционния 

натиск и управлението на границите, 

Агенцията следва да може да развие 

капацитет според съвременното 

технологично равнище за статистическа 

отчетност пред държавите членки, 

Комисията, Европол и Европейската 

агенция за гранична и брегова охрана, 

без да се застрашава целостта на 

данните Ето защо следва да бъде 

създадено централно хранилище за 

статистически данни. Изготвените 

статистически данни не следва да 

съдържат лични данни. Всички 

статистически данни, съхранявани в 

хранилището или създавани от него, 

следва да не съдържат лични данни, 

съгласно посоченото в Регламент 
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(ЕО) № 45/20011a 

 _________________ 

 1a 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. 

Or. en 

Обосновка 

За целите на статистическия анализ не се изискват лични данни. Поради това 

хранилището не следва нито да съдържа, нито да създава лични данни за своята 

статистика. 

 

Изменение  151 

Жерар Дьопре, Луи Мишел, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Съображение 12 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(12) За да се даде възможност за по-

добро наблюдение на използването на 

ШИС с цел анализиране на 

тенденциите, свързани с 

престъпленията, Агенцията следва да 

може да развие капацитет според 

съвременното технологично равнище за 

статистическа отчетност пред 

държавите членки, Комисията, Европол 

и Европейската агенция за гранична и 

брегова охрана, без да се застрашава 

целостта на данните. Ето защо следва да 

бъде създадено централно хранилище за 

статистически данни. Изготвените 

статистически данни не следва да 

съдържат лични данни. 

(12) За да се даде възможност за по-

добро наблюдение на използването на 

ШИС с цел анализиране на 

тенденциите, свързани с миграционния 

натиск и управлението на границите, 

Агенцията следва да може да развие 

капацитет според съвременното 

технологично равнище за статистическа 

отчетност пред държавите членки, 

Европейския парламент, Комисията, 

Европол и Европейската агенция за 

гранична и брегова охрана, без да се 

застрашава целостта на данните. Ето 

защо следва да бъде създадено 

централно хранилище за статистически 

данни. Изготвените статистически 

данни не следва да съдържат лични 

данни. 
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Изменение  152 

Мириам Дали 

 

Предложение за регламент 

Съображение 16 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(16) Държавите членки следва да 

създадат необходимата техническа 

организация, така че всеки път, когато 

крайните ползватели имат право да 

извършват търсене в национална 

полицейска база данни или база данни, 

свързана с имиграцията, те извършват 

паралелно търсене и в ШИС в 

съответствие с член 4 от 

Директива (ЕС) 2016/680 на 

Европейския парламент и на Съвета44. 

Това следва да гарантира, че ШИС 

функционира като основна 

компенсаторна мярка в пространството 

без контрол по вътрешните граници и се 

справя по-успешно с трансграничното 

измерение на престъпността и 

мобилността на престъпниците. 

(16) Държавите членки следва да 

създадат необходимата техническа 

организация, така че всеки път, когато 

крайните ползватели имат право да 

извършват търсене в национална 

полицейска база данни или база данни, 

свързана с имиграцията, те да имат 

право да извършват паралелно търсене 

и в ШИС в съответствие с член 4 от 

Директива (ЕС) 2016/680 на 

Европейския парламент и на Съвета44. 

Това следва да помогне да се гарантира, 

че ШИС функционира като основна 

компенсаторна мярка в пространството 

без контрол по вътрешните граници и се 

справя по-успешно с трансграничното 

измерение на престъпността и 

мобилността на престъпниците. 

_________________ _________________ 

44 Директива (ЕС) 2016/680 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

27 април 2016 г. относно защитата на 

физическите лица във връзка с 

обработването на лични данни от 

компетентните органи за целите на 

предотвратяването, разследването, 

разкриването или наказателното 

преследване на престъпления или 

изпълнението на наказания и относно 

свободното движение на такива данни, и 

за отмяна на Рамково 

решение 2008/977/ПВР на Съвета, (ОВ L 

119, 4.5.2016 г., стр. 89). 

44 Директива (ЕС) 2016/680 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

27 април 2016 г. относно защитата на 

физическите лица във връзка с 

обработването на лични данни от 

компетентните органи за целите на 

предотвратяването, разследването, 

разкриването или наказателното 

преследване на престъпления или 

изпълнението на наказания и относно 

свободното движение на такива данни, и 

за отмяна на Рамково 

решение 2008/977/ПВР на Съвета, (ОВ L 

119, 4.5.2016 г., стр. 89). 

Or. en 
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Обосновка 

Формулировката по отношение на крайните ползватели следва да е еднаква за 

националната база данни и за базата данни на ШИС. 

 

Изменение  153 

Мари-Кристин Вержиа 

 

Предложение за регламент 

Съображение 16 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(16) Държавите членки следва да 

създадат необходимата техническа 

организация, така че всеки път, когато 

крайните ползватели имат право да 

извършват търсене в национална 

полицейска база данни или база данни, 

свързана с имиграцията, те извършват 

паралелно търсене и в ШИС в 

съответствие с член 4 от Директива (ЕС) 

2016/680 на Европейския парламент и 

на Съвета44. Това следва да гарантира, 

че ШИС функционира като основна 

компенсаторна мярка в пространството 

без контрол по вътрешните граници и се 

справя по-успешно с трансграничното 

измерение на престъпността и 

мобилността на престъпниците. 

(16) Държавите членки следва да 

създадат необходимата техническа 

организация, така че всеки път, когато 

крайните ползватели имат право да 

извършват търсене в национална 

полицейска база данни, те извършват 

паралелно търсене и в ШИС в 

съответствие с член 4 от Директива (ЕС) 

2016/680 на Европейския парламент и 

на Съвета44. Това следва да гарантира, 

че ШИС функционира като основна 

компенсаторна мярка в пространството 

без контрол по вътрешните граници и се 

справя по-успешно с трансграничното 

измерение на престъпността и 

мобилността на престъпниците. 

_________________ _________________ 

44 Директива (ЕС) 2016/680 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

27 април 2016 г. относно защитата на 

физическите лица във връзка с 

обработването на лични данни от 

компетентните органи за целите на 

предотвратяването, разследването, 

разкриването или наказателното 

преследване на престъпления или 

изпълнението на наказания и относно 

свободното движение на такива данни, и 

за отмяна на Рамково решение 

2008/977/ПВР на Съвета (ОВ L 119, 

4.5.2016 г., стр. 89). 

44 Директива (ЕС) 2016/680 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

27 април 2016 г. относно защитата на 

физическите лица във връзка с 

обработването на лични данни от 

компетентните органи за целите на 

предотвратяването, разследването, 

разкриването или наказателното 

преследване на престъпления или 

изпълнението на наказания и относно 

свободното движение на такива данни, и 

за отмяна на Рамково решение 

2008/977/ПВР на Съвета (ОВ L 119, 

4.5.2016 г., стр. 89). 
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Изменение  154 

Мириам Дали 

 

Предложение за регламент 

Съображение 16 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(16) Държавите членки следва да 

създадат необходимата техническа 

организация, така че всеки път, когато 

крайните ползватели имат право да 

извършват търсене в национална 

полицейска база данни или база данни, 

свързана с имиграцията, те извършват 

паралелно търсене и в ШИС в 

съответствие с член 4 от 

Директива (ЕС) 2016/680 на 

Европейския парламент и на Съвета44. 

Това следва да гарантира, че ШИС 

функционира като основна 

компенсаторна мярка в пространството 

без контрол по вътрешните граници и се 

справя по-успешно с трансграничното 

измерение на престъпността и 

мобилността на престъпниците. 

(16) Държавите членки следва да 

създадат необходимата техническа 

организация, така че всеки път, когато 

крайните ползватели имат право да 

извършват търсене в национална 

полицейска база данни или база данни, 

свързана с имиграцията, те да имат 

право да извършват паралелно търсене 

и в ШИС в съответствие с 

Директива (ЕС) 2016/680 на 

Европейския парламент и на Съвета44. 

Това следва да гарантира, че ШИС 

функционира като основна 

компенсаторна мярка в пространството 

без контрол по вътрешните граници и се 

справя по-успешно с трансграничното 

измерение на престъпността и 

мобилността на престъпниците. 

_________________ _________________ 

44 Директива (ЕС) 2016/680 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

27 април 2016 г. относно защитата на 

физическите лица във връзка с 

обработването на лични данни от 

компетентните органи за целите на 

предотвратяването, разследването, 

разкриването или наказателното 

преследване на престъпления или 

изпълнението на наказания и относно 

свободното движение на такива данни, и 

за отмяна на Рамково 

решение 2008/977/ПВР на Съвета, (ОВ L 

119, 4.5.2016 г., стр. 89). 

44 Директива (ЕС) 2016/680 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

27 април 2016 г. относно защитата на 

физическите лица във връзка с 

обработването на лични данни от 

компетентните органи за целите на 

предотвратяването, разследването, 

разкриването или наказателното 

преследване на престъпления или 

изпълнението на наказания и относно 

свободното движение на такива данни, и 

за отмяна на Рамково 

решение 2008/977/ПВР на Съвета, (ОВ L 

119, 4.5.2016 г., стр. 89). 

Or. en 
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Обосновка 

Формулировката по отношение на крайните ползватели следва да е еднаква за 

националната база данни и за базата данни на ШИС. 

 

Изменение  155 

Жерар Дьопре, Луи Мишел, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Съображение 17 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(17) В настоящия регламент следва да 

бъдат определени условията за 

използване на дактилографски данни и 

портретни снимки с цел установяване на 

самоличността. Използването на 

портретни снимки с цел установяване на 

самоличност в ШИС следва също така 

да спомогне за гарантиране на 

съгласуваност на процедурите за 

граничен контрол, когато се изискват 

установяване и проверка на 

самоличността чрез използване на 

дактилографски данни и портретни 

снимки. Търсенето с дактилографски 

данни следва да бъде задължително, ако 

е налице съмнение относно 

самоличността на дадено лице. 

Портретните снимки с цел установяване 

на самоличността следва да се използват 

единствено в контекста на редовния 

граничен контрол при гишетата за 

самообслужване и електронните врати. 

(17) В настоящия регламент следва да 

бъдат определени условията за 

използване на дактилоскопични данни, 

снимки и портретни снимки с цел 

установяване на самоличността. 

Използването на дактилоскопични 

данни и портретни снимки с цел 

установяване на самоличност в ШИС 

следва също така да спомогне за 

гарантиране на съгласуваност на 

процедурите за граничен контрол, 

когато се изискват установяване и 

проверка на самоличността чрез 

използване на дактилоскопични данни 

и портретни снимки. Търсенето с 

дактилоскопични данни следва да бъде 

задължително, ако е налице съмнение 

относно самоличността на дадено лице. 

Преди да се въведе нов сигнал, може да 

се направи справка с помощта на 

пръстови отпечатъци, за да се 

провери дали лицето вече фигурира в 

ШИС под различна самоличност или 

във връзка с друг сигнал. Портретните 

снимки с цел установяване на 

самоличността следва да се използват 

единствено в контекста на редовния 

граничен контрол на гишетата за 

самообслужване и електронните врати. 

Or. fr 
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Изменение  156 

Юси Хала-ахо 

 

Предложение за регламент 

Съображение 17 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(17) В настоящия регламент следва да 

бъдат определени условията за 

използване на дактилографски данни и 

портретни снимки с цел установяване на 

самоличността. Използването на 

портретни снимки с цел установяване на 

самоличност в ШИС следва също така 

да спомогне за гарантиране на 

съгласуваност на процедурите за 

граничен контрол, когато се изискват 

установяване и проверка на 

самоличността чрез използване на 

дактилографски данни и портретни 

снимки. Търсенето с дактилографски 

данни следва да бъде задължително, ако 

е налице съмнение относно 

самоличността на дадено лице. 

Портретните снимки с цел 

установяване на самоличността 

следва да се използват единствено в 

контекста на редовния граничен 

контрол при гишетата за 

самообслужване и електронните 

врати. 

(17) В настоящия регламент следва да 

бъдат определени условията за 

използване на дактилографски данни и 

портретни снимки с цел установяване на 

самоличността. Използването на 

портретни снимки с цел установяване на 

самоличност в ШИС следва също така 

да спомогне за гарантиране на 

съгласуваност на процедурите за 

граничен контрол, когато се изискват 

установяване и проверка на 

самоличността чрез използване на 

дактилографски данни и портретни 

снимки. Търсенето с дактилографски 

данни следва да бъде задължително, ако 

е налице съмнение относно 

самоличността на дадено лице. 

Or. en 

Обосновка 

Установяването на самоличността въз основа на снимки или портретни снимки 

следва да бъде разрешено навсякъде, когато това е технически възможно. 

 

Изменение  157 

Ева Жоли, Юдит Саргентини 

 

Предложение за регламент 

Съображение 17 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(17) В настоящия регламент следва да 

бъдат определени условията за 

използване на дактилографски данни и 

портретни снимки с цел установяване на 

самоличността. Използването на 

портретни снимки с цел установяване на 

самоличност в ШИС следва също така 

да спомогне за гарантиране на 

съгласуваност на процедурите за 

граничен контрол, когато се изискват 

установяване и проверка на 

самоличността чрез използване на 

дактилографски данни и портретни 

снимки. Търсенето с дактилографски 

данни следва да бъде задължително, 

ако е налице съмнение относно 

самоличността на дадено лице. 

Портретните снимки с цел 

установяване на самоличността 

следва да се използват единствено в 

контекста на редовния граничен 

контрол при гишетата за 

самообслужване и електронните 

врати. 

(17) В настоящия регламент следва да 

бъдат определени условията за 

използване на дактилографски данни и 

портретни снимки с цел установяване на 

самоличността. Използването на 

портретни снимки с цел установяване на 

самоличност в ШИС следва също така 

да спомогне за гарантиране на 

съгласуваност на процедурите за 

граничен контрол, когато се изискват 

установяване и проверка на 

самоличността чрез използване на 

дактилографски данни и портретни 

снимки. Търсенето с дактилографски 

данни следва да бъде възможно, ако е 

налице сериозно съмнение относно 

самоличността на дадено лице. 

Or. en 

 

Изменение  158 

Мари-Кристин Вержиа 

 

Предложение за регламент 

Съображение 17 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(17) В настоящия регламент следва да 

бъдат определени условията за 

използване на дактилографски данни и 

портретни снимки с цел установяване на 

самоличността. Използването на 

портретни снимки с цел установяване на 

самоличност в ШИС следва също така 

да спомогне за гарантиране на 

съгласуваност на процедурите за 

(17) В настоящия регламент следва да 

бъдат определени условията за 

използване на дактилографски данни и 

портретни снимки с цел установяване на 

самоличността. Използването на 

портретни снимки с цел установяване на 

самоличност в ШИС следва също така 

да спомогне за гарантиране на 

съгласуваност на процедурите за 
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граничен контрол, когато се изискват 

установяване и проверка на 

самоличността чрез използване на 

дактилографски данни и портретни 

снимки. Търсенето с дактилографски 

данни следва да бъде задължително, 

ако е налице съмнение относно 

самоличността на дадено лице. 
Портретните снимки с цел установяване 

на самоличността следва да се използват 

единствено в контекста на редовния 

граничен контрол при гишетата за 

самообслужване и електронните врати. 

граничен контрол, когато се изискват 

установяване и проверка на 

самоличността чрез използване на 

дактилографски данни и портретни 

снимки. Портретните снимки с цел 

установяване на самоличността следва 

да се използват единствено в контекста 

на редовния граничен контрол при 

гишетата за самообслужване и 

електронните врати. 

Or. fr 

 

Изменение  159 

Мириам Дали 

 

Предложение за регламент 

Съображение 17 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(17) В настоящия регламент следва да 

бъдат определени условията за 

използване на дактилографски данни и 

портретни снимки с цел установяване на 

самоличността. Използването на 

портретни снимки с цел установяване на 

самоличност в ШИС следва също така 

да спомогне за гарантиране на 

съгласуваност на процедурите за 

граничен контрол, когато се изискват 

установяване и проверка на 

самоличността чрез използване на 

дактилографски данни и портретни 

снимки. Търсенето с дактилографски 

данни следва да бъде задължително, ако 

е налице съмнение относно 
самоличността на дадено лице. 

Портретните снимки с цел установяване 

на самоличността следва да се използват 

единствено в контекста на редовния 

граничен контрол при гишетата за 

самообслужване и електронните врати. 

(17) В настоящия регламент следва да 

бъдат определени условията за 

използване на дактилографски данни и 

портретни снимки с цел установяване на 

самоличността. Използването на 

портретни снимки с цел установяване на 

самоличност в ШИС следва също така 

да спомогне за гарантиране на 

съгласуваност на процедурите за 

граничен контрол, когато се изискват 

установяване и проверка на 

самоличността чрез използване на 

пръстови отпечатъци и портретни 

снимки. Търсенето с дактилографски 

данни следва да бъде задължително, ако 

самоличността на лицето не може да 

се установи с никакви други средства. 

Портретните снимки с цел установяване 

на самоличността следва да се използват 

единствено в контекста на редовния 

граничен контрол при гишетата за 

самообслужване и електронните врати. 
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Or. en 

Обосновка 

Предвид чувствителния характер на биометричните данни, използването им следва 

да се ограничава до случаите, когато това е необходимо и обосновано. 

 

Изменение  160 

Жерар Дьопре, Луи Мишел, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Съображение 17а (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (17а) Въвеждането на 

автоматизирана система за 

идентификация на пръстови 

отпечатъци в ШИС допълва 

съществуващия механизъм от Прюм 

за взаимен трансграничен достъп 

онлайн до определени национални бази 

данни за ДНК профили и определени 

автоматизирани системи за 

идентификация на пръстови 

отпечатъци. Механизмът от Прюм 

предоставя възможност за свързване 

на националните системи за 

идентификация на пръстови 

отпечатъци, при което дадена 

държава членка може да подаде 

искане да се установи дали 

извършителят на престъпление, 

чиито пръстови отпечатъци са били 

намерени, е известен в друга държава 

членка. С този механизъм се 

проверява обаче само дали 

притежателят на пръстовите 

отпечатъци е известен в определен 

момент във времето и следователно, 

ако извършителят стане известен в 

някоя от държавите членки на по-

късен етап, той няма непременно да 

бъде заловен. Търсенето на пръстови 

отпечатъци в ШИС дава възможност 

за активно търсене на извършителя. 
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Or. fr 

 

Изменение  161 

Мари-Кристин Вержиа 

 

Предложение за регламент 

Съображение 18 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(18) Пръстовите отпечатъци, 

намерени на местопрестъпление, 

следва да могат да бъдат проверени 

спрямо дактилографските данни, 

съхранявани в ШИС, ако е възможно 

да се установи с висока степен на 

вероятност, че принадлежат на 

извършителя на тежко престъпление 

или терористично престъпление. 

„Тежки престъпления“ са 

престъпленията, изброени в Рамково 

решение 2002/584/ПВР на Съвета45, а 

„терористични престъпления“ са 

престъпленията съгласно 

националното законодателство, 

посочени в Рамково решение 

2002/475/ПВР на Съвета46. 

заличава се 

_________________  

45 Рамково решение на Съвета от 

13 юни 2002 г. относно европейската 

заповед за арест и процедурите за 

предаване между държавите членки 

(2002/584/ПВР) (ОВ L 190, 18.7.2002 г., 

стр. 1). 

 

46 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). 

 

Or. fr 

 

Изменение  162 

Мириам Дали 
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Предложение за регламент 

Съображение 18 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(18) Пръстовите отпечатъци, 

намерени на местопрестъпление, следва 

да могат да бъдат проверени спрямо 

дактилографските данни, съхранявани в 

ШИС, ако е възможно да се установи с 

висока степен на вероятност, че 

принадлежат на извършителя на тежко 

престъпление или терористично 

престъпление. „Тежки престъпления“ са 

престъпленията, изброени в Рамково 

решение 2002/584/ПВР на Съвета45 , а 

„терористични престъпления“ са 

престъпленията съгласно националното 

законодателство, посочени в Рамково 

решение 2002/475/ПВР на Съвета46. 

(18) Пръстовите отпечатъци, 

намерени на местопрестъпление, следва 

да могат да бъдат проверени спрямо 

дактилографските данни, съхранявани в 

ШИС, ако е налице доказателство, 

което посочва, че принадлежат на 

извършителя на тежко престъпление 

или терористично престъпление. 

„Тежки престъпления“ са 

престъпленията, за които се извършва 

автоматично предаване на 

отправилата искане държава членка, 

както е изброено в Рамково решение 

2002/584/ПВР на Съвета, а 

„терористични престъпления“ са 

престъпленията съгласно националното 

законодателство, установени в 

членове 3, 4, 12 и 14 от Директива 

(ЕС) 2017/541 относно борбата с 

тероризма, както е посочено в 
Рамково решение 2002/475/ПВР на 

Съвета. 

_________________  

45 Рамково решение на Съвета от 

13 юни 2002 г. относно европейската 

заповед за арест и процедурите за 

предаване между държавите членки 

(2002/584/ПВР) (ОВ L 190, 18.7.2002 г., 

стр. 1). 

 

46 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). 

 

Or. en 

Обосновка 

Включването на пръстови отпечатъци на неизвестни лица следва да е строго 

ограничено до случаите, при които е налице доказателство, сочещо, че пръстовите 

отпечатъци принадлежат на извършителя на тежко престъпление или терористичен 



 

PE609.653v01-00 22/201 AM\1134513BG.docx 

BG 

акт. Престъпленията, посочени в съществуващото Решение на Съвета относно 

ШИС II, се заменят със същите престъпления, които сега са установени в Директива 

(ЕС) 2017/541 относно борбата с тероризма. 

 

Изменение  163 

Жерар Дьопре, Луи Мишел, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Съображение 18 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(18) Пръстовите отпечатъци, 

намерени на местопрестъпление, следва 

да могат да бъдат проверени спрямо 

дактилографските данни, съхранявани в 

ШИС, ако е възможно да се установи с 

висока степен на вероятност, че 

принадлежат на извършителя на тежко 

престъпление или терористично 

престъпление. „Тежки престъпления“ са 

престъпленията, изброени в Рамково 

решение 2002/584/ПВР на Съвета45, а 

„терористични престъпления“ са 

престъпленията съгласно националното 

законодателство, посочени в Рамково 

решение 2002/475/ПВР на Съвета46. 

(18) Пръстовите отпечатъци или 

отпечатъците на длани, намерени на 

местопрестъпление, следва да могат да 

бъдат проверени спрямо 

дактилографските данни, съхранявани в 

ШИС, ако е възможно да се установи с 

висока степен на вероятност, че 

принадлежат на извършителя на тежко 

престъпление или терористично 

престъпление. „Тежки престъпления“ са 

престъпленията, изброени в Рамково 

решение 2002/584/ПВР на Съвета45, а 

„терористични престъпления“ са 

престъпленията съгласно националното 

законодателство, посочени в 

Директива (ЕС) 2017/541 от 15 март 

2017 г. относно борбата с тероризма. 

_________________ _________________ 

45 Рамково решение на Съвета от 13 юни 

2002 г. относно европейската заповед за 

арест и процедурите за предаване между 

държавите членки (2002/584/ПВР) (ОВ 

L 190, 18.7.2002 г., стр. 1). 

45 Рамково решение на Съвета от 13 юни 

2002 г. относно европейската заповед за 

арест и процедурите за предаване между 

държавите членки (2002/584/ПВР) (ОВ 

L 190, 18.7.2002 г., стр. 1). 

46 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). 

 

Or. fr 

 

Изменение  164 
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Лоренцо Фонтана, Жил Льобретон, Никола Бе 

 

Предложение за регламент 

Съображение 18 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(18) Пръстовите отпечатъци, 

намерени на местопрестъпление, следва 

да могат да бъдат проверени спрямо 

дактилографските данни, съхранявани в 

ШИС, ако е възможно да се установи с 

висока степен на вероятност, че 

принадлежат на извършителя на тежко 

престъпление или терористично 

престъпление. „Тежки престъпления“ са 

престъпленията, изброени в Рамково 

решение 2002/584/ПВР на Съвета45 , а 

„терористични престъпления“ са 

престъпленията съгласно националното 

законодателство, посочени в Рамково 

решение 2002/475/ПВР на Съвета46. 

(18) Пръстовите отпечатъци, 

намерени на местопрестъпление, като 

се обръща особено внимание при 

терористичните актове, следва да 

могат да бъдат проверени спрямо 

дактилографските данни, съхранявани в 

ШИС, ако е възможно да се установи с 

висока степен на вероятност, че 

принадлежат на извършителя на тежко 

престъпление или терористично 

престъпление. „Тежки престъпления“ са 

престъпленията, изброени в Рамково 

решение 2002/584/ПВР на Съвета45 , а 

„терористични престъпления“ са 

престъпленията съгласно националното 

законодателство, посочени в Рамково 

решение 2002/475/ПВР на Съвета46. 

_________________ _________________ 

45 Рамково решение на Съвета от 13 юни 

2002 г. относно европейската заповед за 

арест и процедурите за предаване между 

държавите членки (2002/584/ПВР) 

(ОВ L 190, 18.7.2002 г., стр. 1). 

45 Рамково решение на Съвета от 13 юни 

2002 г. относно европейската заповед за 

арест и процедурите за предаване между 

държавите членки (2002/584/ПВР) 

(ОВ L 190, 18.7.2002 г., стр. 1). 

46 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). 

46 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). 

Or. en 

 

Изменение  165 

Жерар Дьопре, Луи Мишел, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Съображение 18а (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 
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 (18а) Всяко обработване на снимки, 

портретни снимки и 

дактилоскопични данни не трябва да 

надхвърля необходимото за 

постигането на преследваната цел 

от общ интерес и трябва да подлежи 

на подходящи предпазни мерки. Всяко 

използване на снимки, портретни 

снимки и дактилоскопични данни 

трябва да бъде разрешено от правото 

на Съюза или на държавите членки. 

Всяко обработване на снимки, 

портретни снимки и 

дактилоскопични данни в рамките на 

ШИС, включително съхранението и 

използването с цел установяване на 

самоличността, трябва да е в 

съответствие с приложимите 

разпоредби в областта на защитата 

на данните, предвидени в правните 

инструменти на ШИС, в Регламент 

(ЕС) 2016/679 и в разпоредбите на 

Директива 2016/680. Разпоредбите, 

предвидени в тези правни 

инструменти, се прилагат за 

обработването на снимки, 

портретни снимки и 

дактилоскопични данни на граждани 

на трети държави и на граждани на 

Съюза. В съответствие с принципа на 

определяне на целта, целта и 

начинът на използване на снимки, 

портретни снимки и 

дактилоскопични данни в ШИС 

трябва да бъдат ясно определени. За 

да се гарантира това, Комисията 

следва да бъде оправомощена да 

приеме акт за изпълнение в 

съответствие с член 55, параграф 2. 

Or. fr 

 

Изменение  166 

Жерар Дьопре, Луи Мишел, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 
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Съображение 18б (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (18б) Всяко обработване на снимки, 

портретни снимки и 

дактилоскопични данни на 

ненавършили пълнолетие лица следва 

да се извършва при пълно зачитане на 

висшия интерес на детето, определен 

в член 3 от Конвенцията на 

Организацията на обединените нации 

за правата на детето от 1989 г. 

Or. fr 

 

Изменение  167 

Мари-Кристин Вержиа 

 

Предложение за регламент 

Съображение 20 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(20) По-висока степен на 

ефективност, хармонизиране и 

съгласуваност може да бъде 

постигната, като стане 

задължително в ШИС да се въвеждат 

всички забрани за влизане, издадени 

от компетентните органи на 

държавите членки в съответствие с 

процедури, спазващи Директива 

2008/115/ЕО47, както и като се 

установят общи правила за 

въвеждане на такива сигнали след 

връщането на незаконно пребиваващи 

граждани на трети държави. 

Държавите членки следва да 

предприемат всички необходими 

мерки, за да се гарантира, че между 

момента, в който гражданинът на 

трета държава напуска Шенгенското 

пространство, и активирането на 

сигнала в ШИС няма промеждутък 

от време. Това следва да гарантира 

заличава се 
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успешното прилагане на забраните за 

влизане по външните гранични 

контролно-пропускателни пунктове, 

като по ефективен начин се 

предотвратява повторно влизане в 

Шенгенското пространство. 

_________________  

47 Директива 2008/115/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 16 декември 2008 г. относно 

общите стандарти и процедури, 

приложими в държавите членки за 

връщане на незаконно пребиваващи 

граждани на трети страни (ОВ L 348, 

24.12.2008 г., стр. 98). 

 

Or. fr 

 

Изменение  168 

Ева Жоли, Юдит Саргентини 

 

Предложение за регламент 

Съображение 20 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(20) По-висока степен на 

ефективност, хармонизиране и 

съгласуваност може да бъде постигната, 

като стане задължително в ШИС да се 

въвеждат всички забрани за влизане, 

издадени от компетентните органи на 

държавите членки в съответствие с 

процедури, спазващи Директива 

2008/115/ЕО47, както и като се установят 

общи правила за въвеждане на такива 

сигнали след връщането на незаконно 

пребиваващи граждани на трети 

държави. Държавите членки следва да 

предприемат всички необходими мерки, 

за да се гарантира, че между момента, в 

който гражданинът на трета държава 

напуска Шенгенското пространство, и 

активирането на сигнала в ШИС няма 

промеждутък от време. Това следва да 

(20) По-висока степен на 

ефективност, хармонизиране и 

съгласуваност може да бъде постигната, 

като стане задължително в ШИС да се 

въвеждат всички забрани за влизане, 

издадени от компетентните органи на 

държавите членки в съответствие с 

процедури, спазващи Директива 

2008/115/ЕО47, при пълно съблюдаване 

на основните права, и по-специално на 

принципа на забрана за връщане, както 

и като се установят общи правила за 

въвеждане на такива сигнали след 

връщането на неправомерно 

пребиваващи граждани на трети 

държави. Държавите членки следва да 

предприемат всички необходими мерки, 

за да се гарантира, че между момента, в 

който гражданинът на трета държава 
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гарантира успешното прилагане на 

забраните за влизане по външните 

гранични контролно-пропускателни 

пунктове, като по ефективен начин се 

предотвратява повторно влизане в 

Шенгенското пространство. 

напуска Шенгенското пространство, и 

активирането на сигнала в ШИС няма 

промеждутък от време. Това следва да 

гарантира успешното прилагане на 

забраните за влизане по външните 

гранични контролно-пропускателни 

пунктове, като по ефективен начин се 

предотвратява повторно влизане в 

Шенгенското пространство. 

_________________ _________________ 

47 Директива 2008/115/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 

16 декември 2008 г. относно общите 

стандарти и процедури, приложими в 

държавите членки за връщане на 

незаконно пребиваващи граждани на 

трети страни (ОВ L 348, 24.12.2008 г., 

стр. 98). 

47 Директива 2008/115/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 

16 декември 2008 г. относно общите 

стандарти и процедури, приложими в 

държавите членки за връщане на 

незаконно пребиваващи граждани на 

трети страни (ОВ L 348, 24.12.2008 г., 

стр. 98). 

Or. en 

 

Изменение  169 

Мириам Дали 

 

Предложение за регламент 

Съображение 20 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(20) По-висока степен на 

ефективност, хармонизиране и 

съгласуваност може да бъде постигната, 

като стане задължително в ШИС да се 

въвеждат всички забрани за влизане, 

издадени от компетентните органи на 

държавите членки в съответствие с 

процедури, спазващи Директива 

2008/115/ЕО47, както и като се установят 

общи правила за въвеждане на такива 

сигнали след връщането на незаконно 

пребиваващи граждани на трети 

държави. Държавите членки следва да 

предприемат всички необходими мерки, 

за да се гарантира, че между момента, в 

който гражданинът на трета държава 

(20) По-висока степен на 

ефективност, хармонизиране и 

съгласуваност може да бъде постигната, 

като стане задължително в ШИС да се 

въвеждат всички забрани за влизане, 

издадени от компетентните органи на 

държавите членки в съответствие с 

процедури, спазващи Директива 

2008/115/ЕО47, както и като се установят 

общи правила за въвеждане на такива 

сигнали след връщането на 

неправомерно пребиваващи граждани 

на трети държави. Държавите членки 

следва да предприемат всички 

необходими мерки, за да се гарантира, 

че между момента, в който гражданинът 
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напуска Шенгенското пространство, и 

активирането на сигнала в ШИС няма 

промеждутък от време. Това следва да 

гарантира успешното прилагане на 

забраните за влизане по външните 

гранични контролно-пропускателни 

пунктове, като по ефективен начин се 

предотвратява повторно влизане в 

Шенгенското пространство. 

на трета държава напуска Шенгенското 

пространство, и активирането на 

сигнала в ШИС няма промеждутък от 

време. Това следва да гарантира 

успешното прилагане на забраните за 

влизане по външните гранични 

контролно-пропускателни пунктове, 

като по ефективен начин се 

предотвратява повторно влизане в 

Шенгенското пространство. 

_________________ _________________ 

47 Директива 2008/115/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 

16 декември 2008 г. относно общите 

стандарти и процедури, приложими в 

държавите членки за връщане на 

незаконно пребиваващи граждани на 

трети страни (ОВ L 348, 24.12.2008 г., 

стр. 98). 

47 Директива 2008/115/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 

16 декември 2008 г. относно общите 

стандарти и процедури, приложими в 

държавите членки за връщане на 

незаконно пребиваващи граждани на 

трети страни (ОВ L 348, 24.12.2008 г., 

стр. 98). 

Or. en 

Обосновка 

Формулировката е изменена с техническа цел. 

 

Изменение  170 

Мириам Дали 

 

Предложение за регламент 

Съображение 21 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(21) В настоящия регламент се 

определят задължителни правила за 

консултации с националните органи, в 

случай че гражданин на трета държава 

притежава или може да получи валидно 

разрешение за пребиваване или друго 

разрешение, или право на престой, 

предоставено в една държава членка, а 

друга държава членка възнамерява да 

подаде или вече е въвела сигнал за отказ 

за влизане и престой на засегнатия 

(21) В настоящия регламент се 

определят задължителни правила за 

консултации с националните органи, в 

случай че гражданин на трета държава 

притежава или може да получи валидно 

разрешение за пребиваване или друго 

разрешение, или право на престой, 

предоставено в една държава членка, а 

друга държава членка възнамерява да 

подаде или вече е въвела сигнал за отказ 

за влизане и престой на засегнатия 
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гражданин на трета държава. Такива 

ситуации създават сериозна несигурност 

за граничната охрана, полицията и 

имиграционните органи. Ето защо е 

целесъобразно да се предвиди 

задължителен срок за бърза консултация 

с окончателен резултат, за да се 

предотврати влизане в Шенгенското 

пространство на лица, които 

представляват заплаха. 

гражданин на трета държава. Такива 

ситуации създават сериозна несигурност 

за граничната охрана, полицията и 

имиграционните органи. Ето защо е 

целесъобразно да се предвиди 

задължителен срок за бърза консултация 

с окончателен резултат, за да могат 

тези, които имат право на законно 

пребиваване в ЕС, да влизат в ЕС без 

затруднение, а тези, които нямат 

право на влизане в ЕС, да не бъдат 

допускани. 

Or. en 

Обосновка 

Съображението следва да остане неутрално, тъй като зависи от резултата от 

обсъжданията между държавите членки. В някои случаи на дадено лице ще се даде 

разрешение за пребиваване. В други случаи може да се запази забраната за влизане на 

определено лице. 

 

Изменение  171 

Ева Жоли, Юдит Саргентини 

 

Предложение за регламент 

Съображение 23 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(23) Сигналите следва да не бъдат 

съхранявани в ШИС по-дълго от 

необходимото за постигане на целите, за 

които са били подадени. За да се 

намали административната тежест 

на органите, участващи в 

обработването за различни цели на 

данни относно лица, е целесъобразно 

максималният срок на съхранение на 

сигналите за отказ за влизане и 

престой да се хармонизира с 

максималната възможна 

продължителност на забраните за 

влизане, издадени в съответствие с 

процедури, спазващи 

Директива 2008/115/ЕО. Ето защо 

(23) Сигналите следва да не бъдат 

съхранявани в ШИС по-дълго от 

необходимото за постигане на целите, за 

които са били подадени. Ето защо 

срокът на съхранение на сигнали за 

лица следва да бъде максимум три 

години. По правило сигналите за лица 

следва да бъдат автоматично заличавани 

от ШИС след изтичане на срок от три 

години. Решенията за съхраняване на 

сигнали за лица следва да се основават 

на цялостна индивидуална оценка. 

Държавите членки следва да правят 

преглед на сигналите за лица в 

определения срок и да водят статистика 

относно броя на сигналите за лица, 
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срокът на съхранение на сигнали за 

лица следва да бъде максимум пет 

години. По правило сигналите за лица 

следва да бъдат автоматично заличавани 

от ШИС след изтичане на срок от пет 

години. Решенията за съхраняване на 

сигнали за лица следва да се основават 

на цялостна индивидуална оценка. 

Държавите членки следва да правят 

преглед на сигналите за лица в 

определения срок и да водят статистика 

относно броя на сигналите за лица, 

чийто срок за съхранение е бил 

удължен. 

чийто срок за съхранение е бил 

удължен. 

Or. en 

 

Изменение  172 

Жерар Дьопре, Луи Мишел, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Съображение 23 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(23) Сигналите следва да не бъдат 

съхранявани в ШИС по-дълго от 

необходимото за постигане на целите, за 

които са били подадени. За да се намали 

административната тежест на органите, 

участващи в обработването за различни 

цели на данни относно лица, е 

целесъобразно максималният срок на 

съхранение на сигналите за отказ за 

влизане и престой да се хармонизира с 

максималната възможна 

продължителност на забраните за 

влизане, издадени в съответствие с 

процедури, спазващи 

Директива 2008/115/ЕО. Ето защо 

срокът на съхранение на сигнали за 

лица следва да бъде максимум пет 

години. По правило сигналите за лица 

следва да бъдат автоматично заличавани 

от ШИС след изтичане на срок от пет 

години. Решенията за съхраняване на 

(23) Сигналите следва да не бъдат 

съхранявани в ШИС по-дълго от 

необходимото за постигане на целите, за 

които са били подадени. За да се намали 

административната тежест на органите, 

участващи в обработването за различни 

цели на данни относно лица, е 

целесъобразно да се направи 

разграничение между сигналите за 

отказ за влизане, издадени на основание 

на разпоредбата на член 11 от 

Директива 2008/115/ЕО, за които 

максималният срок на съхранение 

следва да е пет години съгласно 
максималната възможна 

продължителност на забраните за 

влизане, издадени в съответствие с 

процедури, спазващи 

Директива 2008/115/ЕО, от една 

страна, и останалите сигнали в 

настоящата разпоредба, от друга, за 
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сигнали за лица следва да се основават 

на цялостна индивидуална оценка. 

Държавите членки следва да правят 

преглед на сигналите за лица в 

определения срок и да водят статистика 

относно броя на сигналите за лица, 

чийто срок за съхранение е бил 

удължен. 

които продължителността следва да 

остане три години. По правило 

сигналите за лица следва да бъдат 

автоматично заличавани от ШИС след 

изтичане на срок от съответно пет или 

три години. Решенията за съхраняване 

на сигнали за лица следва да се 

основават на цялостна индивидуална 

оценка. Държавите членки следва да 

правят преглед на сигналите за лица в 

определения срок и да водят статистика 

относно броя на сигналите за лица, 

чийто срок за съхранение е бил 

удължен. 

Or. fr 

 

Изменение  173 

Мириам Дали 

 

Предложение за регламент 

Съображение 23 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(23) Сигналите следва да не бъдат 

съхранявани в ШИС по-дълго от 

необходимото за постигане на целите, за 

които са били подадени. За да се 

намали административната тежест 

на органите, участващи в 

обработването за различни цели на 

данни относно лица, е целесъобразно 

максималният срок на съхранение на 

сигналите за отказ за влизане и 

престой да се хармонизира с 

максималната възможна 

продължителност на забраните за 

влизане, издадени в съответствие с 

процедури, спазващи 

Директива 2008/115/ЕО. Ето защо 

срокът на съхранение на сигнали за 

лица следва да бъде максимум пет 
години. По правило сигналите за лица 

следва да бъдат автоматично заличавани 

от ШИС след изтичане на срок от пет 

(23) Сигналите следва да не бъдат 

съхранявани в ШИС по-дълго от 

необходимото за постигане на целите, за 

които са били подадени. Поради това е 

нужно да се извършва постоянен 

преглед на необходимостта от даден 

сигнал след период от три години. По 

правило сигналите за лица следва да 

бъдат автоматично заличавани от ШИС, 

веднага след като вече не са 

необходими или след изтичане на срок 

от три години. Решенията за 

съхраняване на сигнали за лица следва 

да се основават на цялостна 

индивидуална оценка. Държавите 

членки следва да правят преглед на 

сигналите за лица в определения срок и 

да водят статистика относно броя на 

сигналите за лица, чийто срок за 

съхранение е бил удължен. 
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години. Решенията за съхраняване на 

сигнали за лица следва да се основават 

на цялостна индивидуална оценка. 

Държавите членки следва да правят 

преглед на сигналите за лица в 

определения срок и да водят статистика 

относно броя на сигналите за лица, 

чийто срок за съхранение е бил 

удължен. 

Or. en 

Обосновка 

Съгласно член 51, параграф 1 сигналите в ШИС следва да се пазят, докато са 

необходими. Комисията не представя друга обосновка за удължаването на срока на 

съхранение, освен намаляването на административната тежест. Тази обосновка не е 

достатъчна. В съображение 29 се казва, че държавите членки вече „редовно 

удължават срока на действие на сигналите за лица, ... “. За да се избегне 

претоварването на ШИС и да се гарантира, че личните данни се съхраняват, колкото 

дълго е необходимо, държавите членки следва да извършват преглед на сигналите след 

3 години от подаването им. 

 

Изменение  174 

Мириам Дали 

 

Предложение за регламент 

Съображение 24 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(24) Въвеждането и удължаването на 

срока на действие на сигнал в ШИС 

следва да спазват изискването за 

пропорционалност, като се преценява 

дали даден конкретен случай е 

подходящ, релевантен и достатъчно 

важен за въвеждане на сигнал в ШИС. В 

случаи на престъпления по членове 1, 2, 

3 и 4 от Рамково 

решение 2002/475/ПВР49 на Съвета 
относно борбата срещу тероризма49 

винаги трябва да се създава сигнал за 

граждани на трети държави за 

целите на отказ за влизане и престой, 
като се има предвид високата степен 

(24) Въвеждането и удължаването на 

срока на действие на сигнал в ШИС 

следва да спазват изискването за 

пропорционалност, като се преценява 

дали даден конкретен случай е 

подходящ, релевантен и достатъчно 

важен за въвеждане на сигнал в ШИС. В 

случаи на престъпления по членове 3, 4, 

12 и 14 от Директива (ЕС) 2017/541 

относно борбата с тероризма винаги 

трябва да се създава сигнал, тъй като 

тези престъпления представляват 

много сериозна заплаха за 

обществената сигурност и 

неприкосновеността на живота на 
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на заплаха и цялостното 

отрицателно въздействие, до които 

може да доведе такава дейност. 

хората, както и за обществото като 

цяло. 

_________________  

49 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). 

 

Or. en 

Обосновка 

Препратката към старото Рамково решение е актуализирана спрямо новата 

Директива относно борбата срещу тероризма, в т.ч. и съответните членове. От 

друга страна, съображението е приведено в по-голямо съответствие със 

съображение 30 от Регламента относно полицейското и съдебното сътрудничество. 

 

Изменение  175 

Жерар Дьопре, Луи Мишел, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Съображение 24 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(24) Въвеждането и удължаването на 

срока на действие на сигнал в ШИС 

следва да спазват изискването за 

пропорционалност, като се преценява 

дали даден конкретен случай е 

подходящ, релевантен и достатъчно 

важен за въвеждане на сигнал в ШИС. В 

случаи на престъпления по членове 1, 2, 

3 и 4 от Рамково решение 

2002/475/ПВР49 на Съвета относно 

борбата срещу тероризма винаги 

трябва да се създава сигнал за граждани 

на трети държави за целите на отказ за 

влизане и престой, като се има предвид 

високата степен на заплаха и цялостното 

отрицателно въздействие, до които 

може да доведе такава дейност. 

(24) Въвеждането и удължаването на 

срока на действие на сигнал в ШИС 

следва да спазват изискването за 

пропорционалност, като се преценява 

дали даден конкретен случай е 

подходящ, релевантен и достатъчно 

важен за въвеждане на сигнал в ШИС. В 

случаи на престъпления по Директива 

(ЕС) 2017/541 винаги трябва да се 

създава сигнал за осъдени за такива 

престъпления граждани на трети 

държави за целите на отказ за влизане и 

престой, като се има предвид високата 

степен на заплаха и цялостното 

отрицателно въздействие, до които 

може да доведе такава дейност. 

_________________  
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49 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). 

 

Or. fr 

 

Изменение  176 

Жерар Дьопре, Луи Мишел, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Съображение 25 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(25) Целостта на данните в ШИС е от 

основно значение. Ето защо за 

обработването на данни в ШИС следва 

да бъдат осигурени подходящи 

предпазни мерки на централно и на 

национално равнище, за да се гарантира 

сигурността на данните „от край до 

край“. Органите, участващи в 

обработването на данните, следва да 

бъдат обвързани от изискванията за 

сигурност на настоящия регламент и да 

подлежат на единна процедура за 

докладване на инциденти. 

(25) Целостта на данните в ШИС е от 

основно значение. Ето защо за 

обработването на данни в ШИС следва 

да бъдат осигурени подходящи 

предпазни мерки на централно и на 

национално равнище, за да се гарантира 

сигурността на данните „от край до 

край“. Органите, участващи в 

обработването на данните, следва да 

бъдат обвързани от изискванията за 

сигурност на настоящия регламент, да 

бъдат подходящо обучени за тази цел, 

да подлежат на единна процедура за 

докладване на инциденти и да бъдат 

уведомени за съответните 

престъпления и наказания. 

Or. fr 

 

Изменение  177 

Жерар Дьопре, Луи Мишел, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Съображение 26 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(26) Данните, обработвани в ШИС в 

изпълнение на настоящия регламент, не 

(26) Данните, обработвани в ШИС, 

както и свързаната допълнителна 
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следва да бъдат предавани или 

предоставяни на трети държави или на 

международни организации. 

информация, която се обменя в 

изпълнение на настоящия регламент, не 

следва да бъдат предавани или 

предоставяни на трети държави или на 

международни организации. 

Or. fr 

 

Изменение  178 

Юси Хала-ахо 

 

Предложение за регламент 

Съображение 26 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(26) Данните, обработвани в ШИС в 

изпълнение на настоящия регламент, не 

следва да бъдат предавани или 

предоставяни на трети държави или на 

международни организации. 

(26) Данните, обработвани в ШИС в 

изпълнение на настоящия регламент, не 

следва да бъдат предавани или 

предоставяни на трети държави или на 

международни организации, освен 

когато това е строго необходимо. 

Or. en 

 

Изменение  179 

Ева Жоли, Юдит Саргентини 

 

Предложение за регламент 

Съображение 27 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(27) За да се повиши ефективността 

на работата на имиграционните органи 

при вземането на решения относно 

правото на граждани на трети държави 

на влизане и престой на територията на 

държавите членки, както и относно 

връщането на незаконно пребиваващи 

граждани на трети държави, е 

целесъобразно да им бъде предоставен 

достъп до ШИС съгласно настоящия 

регламент. 

(27) За да се повиши ефективността 

на работата на имиграционните органи 

при вземането на решения относно 

правото на граждани на трети държави 

на влизане и престой на територията на 

държавите членки, както и относно 

връщането на неправомерно 

пребиваващи граждани на трети 

държави, е целесъобразно да им бъде 

предоставен достъп до ШИС съгласно 

настоящия регламент. 
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Or. en 

 

Изменение  180 

Мириам Дали 

 

Предложение за регламент 

Съображение 28 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(28) Към обработването на лични 

данни от органите на държавите членки 

съгласно настоящия регламент, когато 

не се прилага 

Директива (ЕС) 2016/68050, следва да се 

прилага Регламент (ЕС) 2016/67951. 

Регламент (ЕО) № 45/200152 на 

Европейския парламент и на Съвета 

следва да се прилага към обработването 

на лични данни от страна на 

институциите и органите на Съюза при 

изпълнение на отговорностите им по 

настоящия регламент. Разпоредбите на 

Директива (ЕС) 2016/680, 

Регламент (ЕС) 2016/679 и Регламент 

(ЕО) № 45/2001 следва да бъдат 

допълнително конкретизирани в 

настоящия регламент, когато това е 

необходимо. По отношение на 

обработването на лични данни от 

Европол се прилага 

Регламент (ЕС) 2016/794 относно 

Агенцията на Европейския съюз за 

сътрудничество в областта на 

правоприлагането53 (Регламент за 

Европол). 

(28) Към обработването на лични 

данни от органите на държавите членки 

съгласно настоящия регламент, когато 

не се прилага 

Директива (ЕС) 2016/68050, следва да се 

прилага Регламент (ЕС) 2016/67951. 

Регламент (ЕО) № 45/200152 на 

Европейския парламент и на Съвета 

следва да се прилага към обработването 

на лични данни от страна на 

институциите и органите на Съюза при 

изпълнение на отговорностите им по 

настоящия регламент. Разпоредбите на 

Директива (ЕС) 2016/680, 

Регламент (ЕС) 2016/679 и Регламент 

(ЕО) № 45/2001 следва да бъдат 

допълнително конкретизирани в 

настоящия регламент, когато това е 

необходимо. 

_________________ _________________ 

50 Директива (ЕС) 2016/680 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

27 април 2016 г. относно защитата на 

физическите лица във връзка с 

обработването на лични данни от 

компетентните органи за целите на 

предотвратяването, разследването, 

разкриването или наказателното 

50 Директива (ЕС) 2016/680 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

27 април 2016 г. относно защитата на 

физическите лица във връзка с 

обработването на лични данни от 

компетентните органи за целите на 

предотвратяването, разследването, 

разкриването или наказателното 
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преследване на престъпления или 

изпълнението на наказания и относно 

свободното движение на такива данни, и 

за отмяна на Рамково 

решение 2008/977/ПВР на Съвета 

(ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 89). 

преследване на престъпления или 

изпълнението на наказания и относно 

свободното движение на такива данни, и 

за отмяна на Рамково 

решение 2008/977/ПВР на Съвета 

(ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 89). 

51 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/ЕО (Общ регламент 

относно защитата на данните) 

(ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1). 

51 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/ЕО (Общ регламент 

относно защитата на данните) 

(ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1). 

52 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 (OВ L 8, 12.1.2001 г., 

стр. 1). 

52 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 (OВ L 8, 12.1.2001 г., 

стр. 1). 

53 Регламент (ЕС) 2016/794 на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 11 май 2016 г. относно Агенцията 

на Европейския съюз за 

сътрудничество в областта на 

правоприлагането (Европол) и за 

замяна и отмяна на решения 

2009/371/ПВР, 2009/934/ПВР, 

2009/935/ПВР, 2009/936/ПВР и 

2009/968/ПВР на Съвета, 

2009/936/ПВР и 2009/968/ПВР на 

Съвета (ОВ L 135, 25.5.2016 г., 

стр. 53). 

 

Or. en 

Обосновка 

Това изречение е излишно. 

 

Изменение  181 
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Ева Жоли, Юдит Саргентини 

 

Предложение за регламент 

Съображение 28 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(28) Към обработването на лични 

данни от органите на държавите членки 

съгласно настоящия регламент, когато 

не се прилага Директива (ЕС) 2016/68051 

, следва да се прилага 

Регламент (ЕС) 2016/67950. 

Регламент (ЕО) № 45/200152 на 

Европейския парламент и на Съвета 

следва да се прилага към обработването 

на лични данни от страна на 

институциите и органите на Съюза при 

изпълнение на отговорностите им по 

настоящия регламент. Разпоредбите на 

Директива (ЕС) 2016/680, 

Регламент (ЕС) 2016/679 и Регламент 

(ЕО) № 45/2001 следва да бъдат 

допълнително конкретизирани в 

настоящия регламент, когато това е 

необходимо. По отношение на 

обработването на лични данни от 

Европол се прилага 

Регламент (ЕС) 2016/794 относно 

Агенцията на Европейския съюз за 

сътрудничество в областта на 

правоприлагането53 (Регламент за 

Европол). 

(28) Към обработването на лични 

данни от органите на държавите членки 

съгласно настоящия регламент, когато 

не се прилага Директива (ЕС) 2016/68050 

, следва да се прилага 

Регламент (ЕС) 2016/67951. 

Регламент (ЕО) № 45/200152 на 

Европейския парламент и на Съвета 

следва да се прилага към обработването 

на лични данни от страна на 

институциите и органите на Съюза при 

изпълнение на отговорностите им по 

настоящия регламент. По отношение на 

обработването на лични данни от 

Европол се прилага 

Регламент (ЕС) 2016/794 относно 

Агенцията на Европейския съюз за 

сътрудничество в областта на 

правоприлагането53 (Регламент за 

Европол). 

_________________ _________________ 

50 Директива (ЕС) 2016/680 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

27 април 2016 г. относно защитата на 

физическите лица във връзка с 

обработването на лични данни от 

компетентните органи за целите на 

предотвратяването, разследването, 

разкриването или наказателното 

преследване на престъпления или 

изпълнението на наказания и относно 

свободното движение на такива данни, и 

за отмяна на Рамково 

решение 2008/977/ПВР на Съвета 

50 Директива (ЕС) 2016/680 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

27 април 2016 г. относно защитата на 

физическите лица във връзка с 

обработването на лични данни от 

компетентните органи за целите на 

предотвратяването, разследването, 

разкриването или наказателното 

преследване на престъпления или 

изпълнението на наказания и относно 

свободното движение на такива данни, и 

за отмяна на Рамково 

решение 2008/977/ПВР на Съвета 
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(ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 89). (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 89). 

51 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/ЕО (Общ регламент 

относно защитата на данните) 

(ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1). 

51 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/ЕО (Общ регламент 

относно защитата на данните) 

(ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1). 

52 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 (OВ L 8, 12.1.2001 г., 

стр. 1). 

52 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 (OВ L 8, 12.1.2001 г., 

стр. 1). 

53 Регламент (ЕС) 2016/794 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

11 май 2016 г. относно Агенцията на 

Европейския съюз за сътрудничество в 

областта на правоприлагането (Европол) 

и за замяна и отмяна на решения 

2009/371/ПВР, 2009/934/ПВР, 

2009/935/ПВР, 2009/936/ПВР и 

2009/968/ПВР на Съвета, 2009/936/ПВР 

и 2009/968/ПВР на Съвета (ОВ L 135, 

25.5.2016 г., стр. 53). 

53 Регламент (ЕС) 2016/794 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

11 май 2016 г. относно Агенцията на 

Европейския съюз за сътрудничество в 

областта на правоприлагането (Европол) 

и за замяна и отмяна на решения 

2009/371/ПВР, 2009/934/ПВР, 

2009/935/ПВР, 2009/936/ПВР и 

2009/968/ПВР на Съвета, 2009/936/ПВР 

и 2009/968/ПВР на Съвета (ОВ L 135, 

25.5.2016 г., стр. 53). 

Or. en 

 

Изменение  182 

Жерар Дьопре, Луи Мишел, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Съображение 31 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(31) Независимите национални 

надзорни органи следва да следят за 

законосъобразността на обработването 

на лични данни от държавите членки 

(31) Независимите национални 

надзорни органи следва да следят за 

законосъобразността на обработването 

на лични данни от държавите членки 
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във връзка с настоящия регламент. 

Следва да бъдат определени правата на 

субектите на данни относно достъпа, 

коригирането и заличаването на личните 

им данни, съхранявани в ШИС, и 

последващите средства за правна 

защита пред националните съдилища, 

както и взаимното признаване на 

съдебни решения. Ето защо е 

подходящо от държавите членки да се 

изисква ежегодна статистика. 

във връзка с настоящия регламент, 

включително по отношение на 

обмена и по-нататъшното 

обработване на допълнителна 

информация. Следва да бъдат 

определени правата на субектите на 

данни относно достъпа, коригирането, 

изтриването и заличаването на 

личните им данни, съхранявани в ШИС, 

и правото на обезщетение, 

последващите средства за правна 

защита пред националните съдилища, 

както и взаимното признаване на 

съдебни решения. Ето защо е 

подходящо от държавите членки да се 

изиска да разработят стандартна 

система за статистически данни за 

ежегодно докладване чрез механизъм 

за сътрудничество между 

националните надзорни органи и 

Европейския надзорен орган по 

защита на данните. 

Or. fr 

 

Изменение  183 

Мириам Дали 

 

Предложение за регламент 

Съображение 31 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(31) Независимите национални 

надзорни органи следва да следят за 

законосъобразността на обработването 

на лични данни от държавите членки 

във връзка с настоящия регламент. 

Следва да бъдат определени правата на 

субектите на данни относно достъпа, 

коригирането и заличаването на личните 

им данни, съхранявани в ШИС, и 

последващите средства за правна 

защита пред националните съдилища, 

както и взаимното признаване на 

съдебни решения. Ето защо е 

(31) Независимите национални 

надзорни органи следва да следят за 

законосъобразността на обработването 

на лични данни от държавите членки 

във връзка с настоящия регламент и 

следва да им бъдат предоставени 

достатъчно ресурси за изпълнението 

на тази задача. Следва да бъдат 

определени правата на субектите на 

данни относно достъпа, коригирането и 

заличаването на личните им данни, 

съхранявани в ШИС, броят на 

случаите, представени пред 
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подходящо от държавите членки да се 

изисква ежегодна статистика. 

националните съдилища, и 

последващите средства за правна 

защита, както и взаимното признаване 

на съдебни решения. Ето защо е 

подходящо от държавите членки да се 

изисква ежегодна статистика. 

Or. en 

Обосновка 

Националните надзорни органи следва да разполагат с достатъчно ресурси, които да 

им позволяват правилното наблюдение на обработката на лични данни в държавите 

членки. Важно е също и да се събира информация относно броя на случаите, 

представени в съда, във връзка с обработката на данни в контекста на ШИС. 

 

Изменение  184 

Мари-Кристин Вержиа 

 

Предложение за регламент 

Съображение 33 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(33) В Регламент (ЕС) 2016/794 

(Регламент за Европол) се посочва, че 

Европол подкрепя и засилва 

действията, извършвани от 

компетентните органи на 

държавите членки, и 

сътрудничеството им в борбата 

срещу тероризма и тежката 

престъпност, и предоставя анализи и 

оценки на заплахите. С цел да се 

улесни агенция Европол при 

изпълнението на нейните задачите, 

по-специално в рамките на 

Европейския център за борба с 

контрабандата на мигранти, е 

подходящо да се разреши достъпът на 

Европол до категориите сигнали, 

определени в настоящия регламент. 

Европейският център за борба с 

контрабандата на мигранти към 

Европол играе важна стратегическа 

роля при противодействието срещу 

заличава се 
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подпомагането на незаконната 

миграция и той следва да получи 

достъп до сигналите за лица, на 

които се отказва влизане и престой 

на територията на държава членка 

поради наказателноправни основания 

или поради несъответствие с 

условията за влизане и престой. 

Or. fr 

 

Изменение  185 

Ева Жоли, Юдит Саргентини 

 

Предложение за регламент 

Съображение 33 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(33) В Регламент (ЕС) 2016/794 

(Регламент за Европол) се посочва, че 

Европол подкрепя и засилва действията, 

извършвани от компетентните органи на 

държавите членки, и сътрудничеството 

им в борбата срещу тероризма и тежката 

престъпност, и предоставя анализи и 

оценки на заплахите. С цел да се улесни 

агенция Европол при изпълнението на 

нейните задачите, по-специално в 

рамките на Европейския център за 

борба с контрабандата на мигранти, 
е подходящо да се разреши достъпът на 

Европол до категориите сигнали, 

определени в настоящия регламент. 

Европейският център за борба с 

контрабандата на мигранти към 

Европол играе важна стратегическа 

роля при противодействието срещу 

подпомагането на незаконната 

миграция и той следва да получи 

достъп до сигналите за лица, на 

които се отказва влизане и престой 

на територията на държава членка 

поради наказателноправни основания 

или поради несъответствие с 

условията за влизане и престой. 

(33) В Регламент (ЕС) 2016/794 

(Регламент за Европол) се посочва, че 

Европол подкрепя и засилва действията, 

извършвани от компетентните органи на 

държавите членки, и сътрудничеството 

им в борбата срещу тероризма и тежката 

престъпност, и предоставя анализи и 

оценки на заплахите. С цел да се улесни 

агенция Европол при изпълнението на 

нейните задачи, е подходящо да се 

разреши достъпът на Европол до 

категориите сигнали, определени в 

настоящия регламент. 
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Or. en 

 

Изменение  186 

Мириам Дали 

 

Предложение за регламент 

Съображение 33 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(33) В Регламент (ЕС) 2016/794 

(Регламент за Европол) се посочва, че 

Европол подкрепя и засилва действията, 

извършвани от компетентните органи на 

държавите членки, и сътрудничеството 

им в борбата срещу тероризма и тежката 

престъпност, и предоставя анализи и 

оценки на заплахите. С цел да се улесни 

агенция Европол при изпълнението на 

нейните задачите, по-специално в 

рамките на Европейския център за 

борба с контрабандата на мигранти, е 

подходящо да се разреши достъпът на 

Европол до категориите сигнали, 

определени в настоящия регламент. 

Европейският център за борба с 

контрабандата на мигранти към 

Европол играе важна стратегическа 

роля при противодействието срещу 

подпомагането на незаконната 

миграция и той следва да получи 

достъп до сигналите за лица, на 

които се отказва влизане и престой 

на територията на държава членка 

поради наказателноправни основания 

или поради несъответствие с 

условията за влизане и престой. 

(33) В Регламент (ЕС) 2016/794 

(Регламент за Европол) се посочва, че 

Европол подкрепя и засилва действията, 

извършвани от компетентните органи на 

държавите членки, и сътрудничеството 

им в борбата срещу тероризма и тежката 

престъпност, и предоставя анализи и 

оценки на заплахите. С цел да се улесни 

агенция Европол при изпълнението на 

нейните задачи, по-специално в рамките 

на Европейския център за борба с 

контрабандата на мигранти, е 

подходящо да се разреши достъпът на 

Европол до категориите сигнали, 

определени в настоящия регламент. 

Or. en 

Обосновка 

Не е ясно на какво основание Комисията стига до заключението, че лицата, които са 

обект на забрана за влизане, са свързани с улесняването на неправомерната миграция. 

Тази форма на профилиране не следва да се подкрепя. 
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Изменение  187 

Жерар Дьопре, Луи Мишел, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Съображение 33 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(33) В Регламент (ЕС) 2016/794 

(Регламент за Европол) се посочва, че 

Европол подкрепя и засилва действията, 

извършвани от компетентните органи на 

държавите членки, и сътрудничеството 

им в борбата срещу тероризма и тежката 

престъпност, и предоставя анализи и 

оценки на заплахите. С цел да се улесни 

агенция Европол при изпълнението на 

нейните задачите, по-специално в 

рамките на Европейския център за 

борба с контрабандата на мигранти, е 

подходящо да се разреши достъпът на 

Европол до категориите сигнали, 

определени в настоящия регламент. 

Европейският център за борба с 

контрабандата на мигранти към 

Европол играе важна стратегическа роля 

при противодействието срещу 

подпомагането на незаконната миграция 

и той следва да получи достъп до 

сигналите за лица, на които се отказва 

влизане и престой на територията на 

държава членка поради 

наказателноправни основания или 

поради несъответствие с условията за 

влизане и престой. 

(33) В Регламент (ЕС) 2016/794 

(Регламент за Европол) се посочва, че 

Европол подкрепя и засилва действията, 

извършвани от компетентните органи на 

държавите членки, и сътрудничеството 

им в борбата срещу тероризма и тежката 

престъпност, и предоставя анализи и 

оценки на заплахите. С цел да се улесни 

агенция Европол при изпълнението на 

нейните задачи, по-специално в рамките 

на Европейския център за борба с 

контрабандата на мигранти, е 

подходящо да се разреши достъпът на 

Европол до категориите сигнали, 

определени в настоящия регламент. 

Европейският център за борба с 

контрабандата на мигранти към 

Европол играе важна стратегическа роля 

при противодействието срещу 

подпомагането на незаконната миграция 

и той следва да получи достъп до 

сигналите за лица, на които се отказва 

влизане и престой на територията на 

държава членка поради ограничителни 

мерки, наказателноправни основания 

или поради несъответствие с условията 

за влизане и престой. 

Or. fr 

 

Изменение  188 

Мириам Дали 

 

Предложение за регламент 

Съображение 34 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(34) За да се компенсират 

пропуските при споделянето на 

информация относно тероризма, по-

специално относно чуждестранните 

бойци терористи, при които 

наблюдението на движението им е 

от решаващо значение, държавите 

членки следва да обменят с Европол 

информация относно отнасящата се 

до тероризъм дейност успоредно с 

въвеждането на сигнал в ШИС, а 

така също и относно намерените 

съответствия и свързаната 

информация. Това следва да позволи 

на Европейския център на Европол за 

борба с тероризма да проверява дали в 

базите данни на Европол е налице 

допълнителна контекстуална 

информация и да предоставя 

висококачествен анализ, който 

допринася за разрушаване на 

терористичните мрежи и, когато е 

възможно, за предотвратяване на 

техните атаки. 

заличава се 

Or. en 

Обосновка 

Мястото на цялото съображение е в Регламента за Европол, а не в Регламента за 

ШИС. Задълженията на държавите членки да споделят информация с Европол не 

формират част от Регламента за ШИС. 

 

Изменение  189 

Жерар Дьопре, Луи Мишел, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Съображение 34 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(34) За да се компенсират пропуските 

при споделянето на информация 

относно тероризма, по-специално 

(34) За да се компенсират пропуските 

при споделянето на информация 

относно тероризма, по-специално 
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относно чуждестранните бойци 

терористи, при които наблюдението на 

движението им е от решаващо значение, 

държавите членки следва да обменят с 

Европол информация относно 

отнасящата се до тероризъм дейност 

успоредно с въвеждането на сигнал в 

ШИС, а така също и относно 

намерените съответствия и свързаната 

информация. Това следва да позволи на 

Европейския център на Европол за 

борба с тероризма да проверява дали в 

базите данни на Европол е налице 

допълнителна контекстуална 

информация и да предоставя 

висококачествен анализ, който 

допринася за разрушаване на 

терористичните мрежи и, когато е 

възможно, за предотвратяване на 

техните атаки. 

относно чуждестранните бойци 

терористи, при които наблюдението на 

движението им е от решаващо значение, 

държавите членки следва да обменят с 

Европол информация относно 

отнасящата се до тероризъм дейност 

успоредно с въвеждането на сигнал в 

ШИС, а така също и относно 

намерените съответствия, свързаната 

информация и информацията в случай 

на неизпълнение на действията, 

които е трябвало да бъдат 

предприети. Това следва да позволи на 

Европейския център на Европол за 

борба с тероризма да проверява дали в 

базите данни на Европол е налице 

допълнителна контекстуална 

информация и да предоставя 

висококачествен анализ, който 

допринася за разрушаване на 

терористичните мрежи и, когато е 

възможно, за предотвратяване на 

техните атаки. 

Or. fr 

 

Изменение  190 

Лоренцо Фонтана 

 

Предложение за регламент 

Съображение 34 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(34) За да се компенсират пропуските 

при споделянето на информация 

относно тероризма, по-специално 

относно чуждестранните бойци 

терористи, при които наблюдението на 

движението им е от решаващо значение, 

държавите членки следва да обменят с 

Европол информация относно 

отнасящата се до тероризъм дейност 

успоредно с въвеждането на сигнал в 

ШИС, а така също и относно 

намерените съответствия и свързаната 

(34) За да се компенсират пропуските 

при споделянето на информация 

относно тероризма, по-специално 

относно чуждестранните бойци 

терористи, при които наблюдението на 

движението им е от решаващо значение, 

държавите членки следва да обменят с 

Европол информация относно 

отнасящата се до тероризъм дейност 

успоредно с въвеждането на сигнал в 

ШИС, а така също и относно 

намерените съответствия и свързаната 
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информация. Това следва да позволи на 

Европейския център на Европол за 

борба с тероризма да проверява дали в 

базите данни на Европол е налице 

допълнителна контекстуална 

информация и да предоставя 

висококачествен анализ, който 

допринася за разрушаване на 

терористичните мрежи и, когато е 

възможно, за предотвратяване на 

техните атаки. 

информация. Това следва да позволи на 

Европейския център на Европол за 

борба с тероризма незабавно да 

проверява дали в базите данни на 

Европол е налице допълнителна 

контекстуална информация и да 

предоставя висококачествен анализ, 

който допринася за разрушаване на 

терористичните мрежи и, когато е 

възможно, за предотвратяване на 

техните атаки. 

Or. en 

 

Изменение  191 

Ева Жоли, Юдит Саргентини 

 

Предложение за регламент 

Съображение 35 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(35) Необходимо е също така да се 

определят ясни правила за 

обработването и изтеглянето на данни в 

ШИС от страна на Европол, които да 

позволяват най-всеобхватно използване 

на ШИС, при условие че се спазват 

стандартите за защита на данните, както 

е предвидено в настоящия регламент 

и в Регламент (ЕС) 2016/794. В 

случаите, когато при извършване на 

търсене в ШИС Европол открие 

наличието на сигнал, подаден от 

държава членка, Европол не може да 

предприеме исканото действие. Ето 

защо Европол следва да информира 

съответната държава членка, за да може 

тя да предприеме последващи действия 

по случая. 

(35) Необходимо е също така да се 

определят ясни правила за 

обработването и изтеглянето на данни в 

ШИС от страна на Европол, които да 

позволяват най-всеобхватно използване 

на ШИС, при условие че се спазват 

стандартите за защита на данните, както 

е предвидено от правото на Съюза. В 

случаите, когато при извършване на 

търсене в ШИС Европол открие 

наличието на сигнал, подаден от 

държава членка, Европол не може да 

предприеме исканото действие. Ето 

защо Европол следва незабавно да 

информира съответната държава членка, 

за да може тя да предприеме 

последващи действия по случая. 

Or. en 

 

Изменение  192 
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Мари-Кристин Вержиа 

 

Предложение за регламент 

Съображение 36 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(36) В Регламент (ЕС) 2016/1624 на 

Европейския парламент и на 

Съвета54 се предвижда целта на 

настоящия регламент, съгласно 

която приемащата държава членка 

трябва да разреши на членовете на 

европейските екипи за гранична и 

брегова охрана или екипите от 

персонал, изпълняващ задачи в 

областта на връщането, 

разположени от Европейската 

агенция за гранична и брегова охрана, 

да правят справки в европейските 

бази данни, когато тези справки са 

необходими за изпълнението на 

оперативните цели, посочени в 

оперативния план за гранични 

проверки, наблюдение на границите и 

връщане. Други важни агенции на 

Съюза, по-специално Европейската 

служба за подкрепа в областта на 

убежището и Европол, също могат да 

осигурят експерти като част от 

екипите за съдействие в 

управлението на миграцията, които 

не са членове на персонала на тези 

агенции на Съюза. Целта на 

разполагането на европейски екипи за 

гранична и брегова охрана, на екипи 

от персонал, изпълняващ задачи в 

областта на връщането, и на екипи 

за съдействие в управлението на 

миграцията, е да се осигури укрепване 

на техническия и оперативния 

капацитет на отправилите искане 

държави членки, особено на онези, 

които са изправени пред 

непропорционални 

предизвикателства, свързани с 

миграцията. Изпълнението на 

задачите, възложени на европейските 

заличава се 
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екипи за гранична и брегова охрана, на 

екипите от персонал, изпълняващ 

задачи в областта на връщането, и на 

екипите за съдействие в 

управлението на миграцията, налага 

осигуряване на достъп до ШИС чрез 

технически интерфейс на 

Европейската агенция за гранична и 

брегова охрана за свързване към 

централната ШИС. В случаите, 

когато при извършване на търсене в 

ШИС, екипът или екипите от 

персонал открият наличието на 

сигнал, подаден от държава членка, 

членовете на екипа или на персонала 

не могат да предприемат исканото 

действие, освен ако не получат 

разрешение за това от приемащата 

държава членка. Ето защо те трябва 

да информират съответната 

държава членка, за да може тя да 

предприеме последващи действия по 

случая. 

_________________  

54 Регламент (ЕС) 2016/1624 на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 14 септември 2016 г. за 

европейската гранична и брегова 

охрана, за изменение на Регламент 

(ЕС) 2016/399 на Европейския 

парламент и на Съвета и за отмяна 

на Регламент (ЕО) № 863/2007 на 

Европейския парламент и на Съвета, 

Регламент (ЕО) № 2007/2004 на 

Съвета и Решение 2005/267/ЕО на 

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

 

Or. fr 

 

Изменение  193 

Мириам Дали 

 

Предложение за регламент 

Съображение 36 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(36) В Регламент (ЕС) 2016/1624 на 

Европейския парламент и на Съвета54 на 

Европейския парламент и на Съвета се 

предвиждат целите на настоящия 

регламент, съгласно които приемащата 

държава членка трябва да разреши на 

членовете на европейските екипи за 

гранична и брегова охрана или на 

екипите от персонал, изпълняващ 

задачи в областта на връщането, 
разположени от Европейската агенция 

за гранична и брегова охрана, да правят 

справки в европейските бази данни, 

когато тези справки са необходими за 

изпълнението на оперативните цели, 

посочени в оперативния план за 

гранични проверки, наблюдение на 

границите и връщане. Други важни 

агенции на Съюза, по-специално 

Европейската служба за подкрепа в 

областта на убежището и Европол, също 

могат да осигурят експерти като част от 

екипите за съдействие в управлението 

на миграцията, които не са членове на 

персонала на тези агенции на Съюза. 

Целта на разполагането на европейски 

екипи за гранична и брегова охрана, на 

екипи от персонал, изпълняващ 

задачи в областта на връщането, и на 

екипи за съдействие в управлението на 

миграцията, е да се осигури укрепване 

на техническия и оперативния 

капацитет на отправилите искане 

държави членки, особено на онези, 

които са изправени пред 

непропорционални предизвикателства, 

свързани с миграцията. Изпълнението 

на задачите, възложени на европейските 

екипи за гранична и брегова охрана, на 

екипите от персонал, изпълняващ 

задачи в областта на връщането, и на 

екипите за съдействие в управлението 

на миграцията, налага осигуряване на 

достъп до ШИС чрез технически 

интерфейс на Европейската агенция за 

гранична и брегова охрана за свързване 

(36) В Регламент (ЕС) 2016/1624 на 

Европейския парламент и на Съвета54 на 

Европейския парламент и на Съвета се 

предвиждат целите на настоящия 

регламент, съгласно които приемащата 

държава членка трябва да разреши на 

членовете на европейските екипи за 

гранична и брегова охрана, разположени 

от Европейската агенция за гранична и 

брегова охрана, да правят справки в 

европейските бази данни, когато тези 

справки са необходими за изпълнението 

на оперативните цели, посочени в 

оперативния план за гранични проверки, 

наблюдение на границите и връщане. 

Други важни агенции на Съюза, по-

специално Европейската служба за 

подкрепа в областта на убежището и 

Европол, също могат да осигурят 

експерти като част от екипите за 

съдействие в управлението на 

миграцията, които не са членове на 

персонала на тези агенции на Съюза. 

Целта на разполагането на европейски 

екипи за гранична и брегова охрана и на 

екипи за съдействие в управлението на 

миграцията, е да се осигури укрепване 

на техническия и оперативния 

капацитет на отправилите искане 

държави членки, особено на онези, 

които са изправени пред 

непропорционални предизвикателства, 

свързани с миграцията. Изпълнението 

на задачите, възложени на европейските 

екипи за гранична и брегова охрана и на 

екипите за съдействие в управлението 

на миграцията, налага осигуряване на 

достъп до ШИС чрез технически 

интерфейс на Европейската агенция за 

гранична и брегова охрана за свързване 

към централната ШИС. В случаите, 

когато при извършване на търсене в 

ШИС, екипът или екипите от персонал 

открият наличието на сигнал, подаден 

от държава членка, членовете на екипа 

или на персонала не могат да 
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към централната ШИС. В случаите, 

когато при извършване на търсене в 

ШИС, екипът или екипите от персонал 

открият наличието на сигнал, подаден 

от държава членка, членовете на екипа 

или на персонала не могат да 

предприемат исканото действие, освен 

ако не получат разрешение за това от 

приемащата държава членка. Ето защо 

те трябва да информират съответната 

държава членка, за да може тя да 

предприеме последващи действия по 

случая. 

предприемат исканото действие, освен 

ако не получат разрешение за това от 

приемащата държава членка. Ето защо 

те трябва да информират съответната 

държава членка, за да може тя да 

предприеме последващи действия по 

случая. 

_________________ _________________ 

54 Регламент (ЕС) 2016/1624 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

14 септември 2016 г. за европейската 

гранична и брегова охрана, за изменение 

на Регламент (ЕС) 2016/399 на 

Европейския парламент и на Съвета и за 

отмяна на Регламент (ЕО) № 863/2007 

на Европейския парламент и на Съвета, 

Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета 

и Решение 2005/267/ЕО на Съвета 

(ОВ L 251, 16.9.2016 г., стр. 1). 

54 Регламент (ЕС) 2016/1624 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

14 септември 2016 г. за европейската 

гранична и брегова охрана, за изменение 

на Регламент (ЕС) 2016/399 на 

Европейския парламент и на Съвета и за 

отмяна на Регламент (ЕО) № 863/2007 

на Европейския парламент и на Съвета, 

Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета 

и Решение 2005/267/ЕО на Съвета 

(ОВ L 251, 16.9.2016 г., стр. 1). 

Or. en 

Обосновка 

Заличеният текст е излишен. Съгласно член 40, параграф 1 от Регламент (ЕС) 

2016/1624 за европейската гранична и брегова охрана членовете на екипите „трябва 

да са способни да изпълняват всички задачи и да упражняват всички правомощия за ... 

и връщане, както и тези, необходими за изпълнение на целите на ... Директива 

2008/115/ЕО“ (Директива относно връщането). С други думи, екипите на 

европейската гранична и брегова охрана могат да изпълняват всички задачи, свързани 

с връщането. Не е необходимо да се предоставя достъп на други екипи от персонал на 

европейската агенция за гранична и брегова охрана. 

 

Изменение  194 

Лоренцо Фонтана, Жил Льобретон, Никола Бе 

 

Предложение за регламент 

Съображение 36a (ново) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (36a) Счита, че политиката на 

отворените граници на Европейския 

съюз стимулира и насърчава все 

повече мигранти да се опитват да 

пресекат Средиземно море. 

Or. en 

 

Изменение  195 

Мари-Кристин Вержиа 

 

Предложение за регламент 

Съображение 37 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(37) В съответствие с 

Регламент (ЕС) 2016/1624 

Европейската агенция за гранична и 

брегова охрана изготвя анализи на 

риска. Тези анализи на риска 

обхващат всички аспекти, свързани с 

интегрираното управление на 

европейските граници, по-специално 

заплахите, които могат да засегнат 

функционирането или сигурността 

на външните граници. Сигналите, 

въведени в ШИС в съответствие с 

настоящия регламент, по-специално 

сигналите за отказ за влизане и 

престой, представляват важна 

информация при оценяването на 

възможните заплахи, които могат да 

засегнат външните граници, и затова 

следва да бъдат достъпни с оглед на 

анализа на риска, който трябва да 

бъде изготвен от Европейската 

агенция за гранична и брегова охрана. 

Изпълнението на задачите, 

възложени на екипите на 

Европейската гранична и брегова 

охрана във връзка с анализа на риска, 

налага осигуряване на достъп до 

ШИС. Освен това, в съответствие с 

заличава се 
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предложението на Комисията за 

Регламент на Европейския парламент 

и на Съвета за създаване на Система 

на ЕС за информация за пътуванията 

и разрешаването им (ETIAS)55, 

централното звено на ETIAS в 

рамките на Европейската агенция за 

гранична и брегова охрана ще 

извършва проверки в ШИС чрез ETIAS, 

за да направи оценка на заявленията 

за разрешение за пътуване, за което се 

изисква, inter alia, да се установи дали 

е налице сигнал в ШИС по отношение 

на гражданина на трета държава, 

който кандидатства за разрешение за 

пътуване. За тази цел централното 

звено на ETIAS в рамките на 

Европейската агенция за гранична и 

брегова охрана следва също да има 

достъп до ШИС в степента, 

необходима за изпълнението на 

мандата му, по-специално до всички 

категории сигнали за граждани на 

трети държави, по отношение на 

които е подаден сигнал за целите на 

забраната на влизането и престоя 

или е налице ограничителна мярка, 

предназначена да предотврати 

влизането в държавите членки или 

транзитното преминаване през тях. 

_________________  

55 COM(2016) 731 final.  

Or. fr 

 

Изменение  196 

Лоренцо Фонтана, Жил Льобретон, Никола Бе 

 

Предложение за регламент 

Съображение 37 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(37) В съответствие с 

Регламент (ЕС) 2016/1624 

заличава се 
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Европейската агенция за гранична и 

брегова охрана изготвя анализи на 

риска. Тези анализи на риска 

обхващат всички аспекти, свързани с 

интегрираното управление на 

европейските граници, по-специално 

заплахите, които могат да засегнат 

функционирането или сигурността 

на външните граници. Сигналите, 

въведени в ШИС в съответствие с 

настоящия регламент, по-специално 

сигналите за отказ за влизане и 

престой, представляват важна 

информация при оценяването на 

възможните заплахи, които могат да 

засегнат външните граници, и затова 

следва да бъдат достъпни с оглед на 

анализа на риска, който трябва да 

бъде изготвен от Европейската 

агенция за гранична и брегова охрана. 

Изпълнението на задачите, 

възложени на екипите на 

Европейската гранична и брегова 

охрана във връзка с анализа на риска, 

налага осигуряване на достъп до 

ШИС. Освен това, в съответствие с 

предложението на Комисията за 

Регламент на Европейския парламент 

и на Съвета за създаване на Система 

на ЕС за информация за пътуванията 

и разрешаването им (ETIAS)55, 

централното звено на ETIAS в 

рамките на Европейската агенция за 

гранична и брегова охрана ще 

извършва проверки в ШИС чрез ETIAS, 

за да направи оценка на заявленията 

за разрешение за пътуване, за което се 

изисква, inter alia, да се установи дали 

е налице сигнал в ШИС по отношение 

на гражданина на трета държава, 

който кандидатства за разрешение за 

пътуване. За тази цел централното 

звено на ETIAS в рамките на 

Европейската агенция за гранична и 

брегова охрана следва също да има 

достъп до ШИС в степента, 

необходима за изпълнението на 

мандата му, по-специално до всички 
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категории сигнали за граждани на 

трети държави, по отношение на 

които е подаден сигнал за целите на 

забраната на влизането и престоя 

или е налице ограничителна мярка, 

предназначена да предотврати 

влизането в държавите членки или 

транзитното преминаване през тях. 

_________________  

55 COM (2016)731 final.  

Or. en 

 

Изменение  197 

Ева Жоли, Юдит Саргентини 

 

Предложение за регламент 

Съображение 37 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(37) В съответствие с 

Регламент (ЕС) 2016/1624 Европейската 

агенция за гранична и брегова охрана 

изготвя анализи на риска. Тези анализи 

на риска обхващат всички аспекти, 

свързани с интегрираното управление 

на европейските граници, по-специално 

заплахите, които могат да засегнат 

функционирането или сигурността на 

външните граници. Сигналите, въведени 

в ШИС в съответствие с настоящия 

регламент, по-специално сигналите за 

отказ за влизане и престой, 

представляват важна информация при 

оценяването на възможните заплахи, 

които могат да засегнат външните 

граници, и затова следва да бъдат 

достъпни с оглед на анализа на риска, 

който трябва да бъде изготвен от 

Европейската агенция за гранична и 

брегова охрана. Изпълнението на 

задачите, възложени на екипите на 

Европейската гранична и брегова 

охрана във връзка с анализа на риска, 

(37) В съответствие с 

Регламент (ЕС) 2016/1624 Европейската 

агенция за гранична и брегова охрана 

изготвя анализи на риска. Тези анализи 

на риска обхващат всички аспекти, 

свързани с интегрираното управление 

на европейските граници, по-специално 

заплахите, които могат да засегнат 

функционирането или сигурността на 

външните граници. Сигналите, въведени 

в ШИС в съответствие с настоящия 

регламент, по-специално сигналите за 

отказ за влизане и престой, 

представляват важна информация при 

оценяването на възможните заплахи, 

които могат да засегнат външните 

граници, и затова следва да бъдат 

достъпни с оглед на анализа на риска, 

който трябва да бъде изготвен от 

Европейската агенция за гранична и 

брегова охрана. Изпълнението на 

задачите, възложени на екипите на 

Европейската гранична и брегова 

охрана във връзка с анализа на риска, 
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налага осигуряване на достъп до ШИС. 

Освен това, в съответствие с 

предложението на Комисията за 

Регламент на Европейския парламент 

и на Съвета за създаване на Система 

на ЕС за информация за пътуванията 

и разрешаването им (ETIAS)55, 

централното звено на ETIAS в 

рамките на Европейската агенция за 

гранична и брегова охрана ще 

извършва проверки в ШИС чрез ETIAS, 

за да направи оценка на заявленията 

за разрешение за пътуване, за което се 

изисква, inter alia, да се установи дали 

е налице сигнал в ШИС по отношение 

на гражданина на трета държава, 

който кандидатства за разрешение за 

пътуване. За тази цел централното 

звено на ETIAS в рамките на 

Европейската агенция за гранична и 

брегова охрана следва също да има 

достъп до ШИС в степента, 

необходима за изпълнението на 

мандата му, по-специално до всички 

категории сигнали за граждани на 

трети държави, по отношение на 

които е подаден сигнал за целите на 

забраната на влизането и престоя 

или е налице ограничителна мярка, 

предназначена да предотврати 

влизането в държавите членки или 

транзитното преминаване през тях. 

налага осигуряване на достъп до ШИС. 

_________________  

55 COM (2016)731 final.  

Or. en 

Обосновка 

На този етап няма политическо съгласие относно ETIAS. 

 

Изменение  198 

Мириам Дали 

 

Предложение за регламент 
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Съображение 37 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(37) В съответствие с 

Регламент (ЕС) 2016/1624 Европейската 

агенция за гранична и брегова охрана 

изготвя анализи на риска. Тези анализи 

на риска обхващат всички аспекти, 

свързани с интегрираното управление 

на европейските граници, по-специално 

заплахите, които могат да засегнат 

функционирането или сигурността на 

външните граници. Сигналите, 

въведени в ШИС в съответствие с 

настоящия регламент, по-специално 

сигналите за отказ за влизане и 

престой, представляват важна 

информация при оценяването на 

възможните заплахи, които могат да 

засегнат външните граници, и затова 

следва да бъдат достъпни с оглед на 

анализа на риска, който трябва да 

бъде изготвен от Европейската 

агенция за гранична и брегова охрана. 
Изпълнението на задачите, възложени 

на екипите на Европейската гранична и 

брегова охрана във връзка с анализа на 

риска, налага осигуряване на достъп до 

ШИС. Освен това, в съответствие с 

предложението на Комисията за 

Регламент на Европейския парламент и 

на Съвета за създаване на Система на 

ЕС за информация за пътуванията и 

разрешаването им (ETIAS)55, 

централното звено на ETIAS в рамките 

на Европейската агенция за гранична и 

брегова охрана ще извършва проверки в 

ШИС чрез ETIAS, за да направи оценка 

на заявленията за разрешение за 

пътуване, за което се изисква, inter alia, 

да се установи дали е налице сигнал в 

ШИС по отношение на гражданина на 

трета държава, който кандидатства за 

разрешение за пътуване. За тази цел 

централното звено на ETIAS в рамките 

на Европейската агенция за гранична и 

брегова охрана следва също да има 

(37) В съответствие с 

Регламент (ЕС) 2016/1624 Европейската 

агенция за гранична и брегова охрана 

изготвя анализи на риска. Тези анализи 

на риска обхващат всички аспекти, 

свързани с интегрираното управление 

на европейските граници, по-специално 

заплахите, които могат да засегнат 

функционирането или сигурността на 

външните граници. Изпълнението на 

задачите, възложени на екипите на 

Европейската гранична и брегова 

охрана във връзка с анализа на риска, 

налага осигуряване на достъп до 

статистическите, но не и до 

личните данни от ШИС. Освен това, в 

съответствие с предложението на 

Комисията за Регламент на Европейския 

парламент и на Съвета за създаване на 

Система на ЕС за информация за 

пътуванията и разрешаването им 

(ETIAS), централното звено на ETIAS в 

рамките на Европейската агенция за 

гранична и брегова охрана може да 

трябва да извършва проверки в ШИС 

чрез ETIAS, за да направи оценка на 

заявленията за разрешение за пътуване, 

за което се изисква, inter alia, да се 

установи дали е налице сигнал в ШИС 

по отношение на гражданина на трета 

държава, който кандидатства за 

разрешение за пътуване. Следователно, 

ако бъде приет Регламентът за 

ETIAS, централното звено на ETIAS в 

рамките на Европейската агенция за 

гранична и брегова охрана следва също 

да има достъп до ШИС в степента, 

необходима за изпълнението на мандата 

му, по-специално до всички категории 

сигнали за граждани на трети държави, 

по отношение на които е подаден сигнал 

за целите на забраната на влизането и 

престоя или е налице ограничителна 

мярка, предназначена да предотврати 
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достъп до ШИС в степента, необходима 

за изпълнението на мандата му, по-

специално до всички категории сигнали 

за граждани на трети държави, по 

отношение на които е подаден сигнал за 

целите на забраната на влизането и 

престоя или е налице ограничителна 

мярка, предназначена да предотврати 

влизането в държавите членки или 

транзитното преминаване през тях. 

влизането в държавите членки или 

транзитното преминаване през тях. 

_________________  

55 COM (2016)731 final.  

Or. en 

Обосновка 

Европейската агенция за гранична и брегова охрана се нуждае от достъп до 

статистически данни от ШИС, за да изпълнява възложените ѝ задачи. Тя не се 

нуждае от достъп до лични данни в този контекст. 

В Парламента все още се работи върху предложението за ETIAS. Не е правилно да се 

счита, че то ще бъде прието, както предложи Комисията. 

 

Изменение  199 

Жерар Дьопре, Луи Мишел, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Съображение 37 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(37) В съответствие с 

Регламент (ЕС) 2016/1624 Европейската 

агенция за гранична и брегова охрана 

изготвя анализи на риска. Тези анализи 

на риска обхващат всички аспекти, 

свързани с интегрираното управление 

на европейските граници, по-специално 

заплахите, които могат да засегнат 

функционирането или сигурността на 

външните граници. Сигналите, въведени 

в ШИС в съответствие с настоящия 

регламент, по-специално сигналите за 

отказ за влизане и престой, 
представляват важна информация при 

(37) В съответствие с 

Регламент (ЕС) 2016/1624 Европейската 

агенция за гранична и брегова охрана 

изготвя оценки на уязвимостта и 

анализи на риска. Тези анализи на риска 

обхващат всички аспекти, свързани с 

интегрираното управление на 

европейските граници, по-специално 

заплахите, които могат да засегнат 

функционирането или сигурността на 

външните граници. Сигналите за отказ 

за влизане и престой или за 

ограничителни мерки, предназначени 

да предотвратят влизането в 
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оценяването на възможните заплахи, 

които могат да засегнат външните 

граници, и затова следва да бъдат 

достъпни с оглед на анализа на риска, 

който трябва да бъде изготвен от 

Европейската агенция за гранична и 

брегова охрана. Изпълнението на 

задачите, възложени на екипите на 

Европейската гранична и брегова 

охрана във връзка с анализа на риска, 

налага осигуряване на достъп до ШИС. 

Освен това, в съответствие с 

предложението на Комисията за 

Регламент на Европейския парламент и 

на Съвета за създаване на Система на 

ЕС за информация за пътуванията и 

разрешаването им (ETIAS)55, 

централното звено на ETIAS в рамките 

на Европейската агенция за гранична и 

брегова охрана ще извършва проверки в 

ШИС чрез ETIAS, за да направи оценка 

на заявленията за разрешение за 

пътуване, за което се изисква, inter alia, 

да се установи дали е налице сигнал в 

ШИС по отношение на гражданина на 

трета държава, който кандидатства за 

разрешение за пътуване. За тази цел 

централното звено на ETIAS в рамките 

на Европейската агенция за гранична и 

брегова охрана следва също да има 

достъп до ШИС в степента, необходима 

за изпълнението на мандата му, по-

специално до всички категории сигнали 

за граждани на трети държави, по 

отношение на които е подаден сигнал за 

целите на забраната на влизането и 

престоя или е налице ограничителна 

мярка, предназначена да предотврати 

влизането в държавите членки или 

транзитното преминаване през тях. 

държавите членки или транзитното 

преминаване през тях, въведени в 

ШИС в съответствие с настоящия 

регламент, представляват важна 

информация при оценяването на 

възможните заплахи, които могат да 

засегнат външните граници, и затова 

следва да бъдат достъпни с оглед на 

анализа на риска, който трябва да бъде 

изготвен от Европейската агенция за 

гранична и брегова охрана. 

Изпълнението на задачите, възложени 

на екипите на Европейската гранична и 

брегова охрана във връзка с анализа на 

риска, налага осигуряване на достъп до 

ШИС. Освен това, в съответствие с 

предложението на Комисията за 

Регламент на Европейския парламент и 

на Съвета за създаване на Система на 

ЕС за информация за пътуванията и 

разрешаването им (ETIAS)55, 

централното звено на ETIAS в рамките 

на Европейската агенция за гранична и 

брегова охрана ще извършва проверки в 

ШИС чрез ETIAS, за да направи оценка 

на заявленията за разрешение за 

пътуване, за което се изисква, inter alia, 

да се установи дали е налице сигнал в 

ШИС по отношение на гражданина на 

трета държава, който кандидатства за 

разрешение за пътуване. За тази цел 

централното звено на ETIAS в рамките 

на Европейската агенция за гранична и 

брегова охрана следва също да има 

достъп до ШИС в степента, необходима 

за изпълнението на мандата му, по-

специално до всички категории сигнали 

за граждани на трети държави, по 

отношение на които е подаден сигнал за 

целите на забраната на влизането и 

престоя или е налице ограничителна 

мярка, предназначена да предотврати 

влизането в държавите членки или 

транзитното преминаване през тях. 

_________________ _________________ 

55 COM(2016) 731 final. 55 COM(2016) 731 final. 
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Изменение  200 

Лоренцо Фонтана, Жил Льобретон, Никола Бе 

 

Предложение за регламент 

Съображение 37a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (37a) Припомня, че от създаването 

на Шенгенското пространство насам 

ЕС е пространство без граници; 

подчертава, че потребността на 

държавите членки понастоящем е да 

се върнат към защитата на 

националните граници от 

суверенните национални държави; 

Or. en 

 

Изменение  201 

Мириам Дали 

 

Предложение за регламент 

Съображение 38 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(38) Предвид техническото им 

естество, степента на детайлност и 

необходимостта от редовно 

актуализиране, определени аспекти на 

ШИС не могат да бъдат обхванати 

изчерпателно от разпоредбите на 

настоящия регламент. Те включват 

например: техническите правила за 

въвеждането на данни, актуализирането, 

заличаването и търсенето на данни; 

качеството на данните и правилата за 

търсене, свързани с биометричните 

идентификатори; правилата за 

съвместимост и приоритетност на 

сигналите; добавянето на специални 

ограничителни знаци; връзките между 

(38) Предвид техническото им 

естество, степента на детайлност и 

необходимостта от редовно 

актуализиране, определени аспекти на 

ШИС не могат да бъдат обхванати 

изчерпателно от разпоредбите на 

настоящия регламент. Те включват 

например: техническите правила за 

въвеждането на данни, актуализирането, 

заличаването и търсенето на данни; 

качеството на данните и правилата за 

търсене, свързани с биометричните 

идентификатори; правилата за 

съвместимост и приоритетност на 

сигналите; добавянето на специални 

ограничителни знаци; връзките между 
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сигналите; определянето на дата на 

изтичане на срока на действие на 

сигнала в рамките на максималния 

срок и обмена на допълнителна 

информация. Затова на Комисията 

следва да бъдат предоставени 

изпълнителни правомощия по 

отношение на тези аспекти. 

Техническите правила за търсене на 

сигнали следва да отчитат гладкото 

функциониране на националните 

приложения. 

сигналите. Затова на Комисията следва 

да бъдат предоставени изпълнителни 

правомощия по отношение на тези 

аспекти. Техническите правила за 

търсене на сигнали следва да отчитат 

гладкото функциониране на 

националните приложения. 

Or. en 

Обосновка 

Изменението е внесено с цел съгласуваност с последните изменения. 

 

Изменение  202 

Мириам Дали 

 

Предложение за регламент 

Съображение 39a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (39a) За да се гарантира правилното 

функциониране както на самата 

ШИС, така и на бюрата SIRENE, 

които отговарят за обмена на 

допълнителна информация относно 

сигналите, на Комисията следва да 

бъде делегирано правомощието да 

приема актове в съответствие с 

член 290 от Договора за 

функционирането на Европейския 

съюз с цел приемането на Наръчника 

за SIRENE. 

Or. en 

Обосновка 

Изменението отразява последните изменения, направени с цел да се гарантира, че е 

необходим делегиран акт за приемането на Наръчника за SIRENE. 
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Изменение  203 

Мириам Дали 

 

Предложение за регламент 

Съображение 42 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(42) Настоящият регламент е 

съобразен с основните права и 

принципите, признати по-специално в 

Хартата на основните права на 

Европейския съюз. Целта на 

настоящия регламент е по-специално 

да се гарантира безопасна среда за 

всички лица, пребиваващи на 

територията на Европейския съюз, и 

защита на незаконните имигранти 

срещу експлоатацията и трафика на 

хора, като се позволи установяването 

на тяхната самоличност при пълно 

зачитане на защитата на личните 

данни. 

(42) Настоящият регламент е 

съобразен с основните права и 

принципите, признати по-специално в 

Хартата на основните права на 

Европейския съюз. По-специално 

настоящият регламент следва 

напълно да зачита защитата на 

личните данни съгласно член 8 от 

Хартата на основните права, като 

едновременно с това се стреми да 
гарантира безопасна среда за всички 

лица, пребиваващи на територията на 

Европейския съюз, и защита на 

незаконните имигранти срещу 

експлоатацията и трафика на хора. 

Or. en 

Обосновка 

Езикова редакция, направена с цел отново да се подчертае необходимостта от 

защита на личните данни, тъй като това е основно право. Краят на последното 

изречение е объркващ и подвеждащ. 

 

Изменение  204 

Лоренцо Фонтана 

 

Предложение за регламент 

Съображение 42 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(42) Настоящият регламент е 

съобразен с основните права и 

принципите, признати по-специално в 

Хартата на основните права на 

Европейския съюз. Целта на настоящия 

(42) Настоящият регламент е 

съобразен с основните права и 

принципите, признати по-специално в 

Хартата на основните права на 

Европейския съюз. Целта на настоящия 
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регламент е по-специално да се 

гарантира безопасна среда за всички 

лица, пребиваващи на територията на 

Европейския съюз, и защита на 

незаконните имигранти срещу 

експлоатацията и трафика на хора, като 

се позволи установяването на тяхната 

самоличност при пълно зачитане на 

защитата на личните данни. 

регламент е по-специално да се 

гарантира безопасна среда за всички 

лица, пребиваващи на територията на 

Европейския съюз, и защита на 

незаконните имигранти срещу 

експлоатацията и трафика на хора, като 

се позволи установяването на тяхната 

самоличност, за предпочитане в 

трети държави, при пълно зачитане на 

защитата на личните данни. 

Or. en 

 

Изменение  205 

Емил Радев 

 

Предложение за регламент 

Съображение 49 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(49) По отношение на България и 

Румъния настоящият регламент 

представлява акт, който се основава на 

достиженията на правото от Шенген или 

по друг начин е свързан с тях по 

смисъла на член 4, параграф 2 от Акта 

за присъединяване от 2005 г. и следва да 

се чете във връзка с Решение на Съвета 

2010/365/ЕС относно прилагането на 

разпоредбите на достиженията на 

правото от Шенген във връзка с 

Шенгенската информационна система в 

Република България и в Румъния66 . 

(49) По отношение на България и 

Румъния настоящият регламент 

представлява акт, който се основава на 

достиженията на правото от Шенген или 

по друг начин е свързан с тях по 

смисъла на член 4, параграф 2 от Акта 

за присъединяване от 2005 г. и следва да 

доведе до изменение на Решение на 

Съвета 2010/365/ЕС относно 

прилагането на разпоредбите на 

достиженията на правото от Шенген във 

връзка с Шенгенската информационна 

система в Република България и в 

Румъния66, така че двете държави 

членки да прилагат изцяло 

разпоредбите на настоящия 

регламент. 

_________________ _________________ 

66 ОВ L 166, 1.7.2010 г., стр. 17. 66 ОВ L 166, 1.7.2010 г., стр. 17. 

Or. bg 

Изменение  206 

Мириам Дали, Петер Нидермюлер, Емилиян Павел 
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Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – буква а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) „сигнал“ означава набор от 

данни, въведени в ШИС, включително 

биометрични идентификатори, както е 

посочено в член 22, който набор 

позволява на компетентните органи да 

установят самоличността на лице с цел 

предприемане на конкретни действия; 

а) „сигнал“ означава набор от 

данни, въведени в ШИС, включително, 

където е целесъобразно, биометрични 

идентификатори, както е посочено в 

член 22, който набор позволява на 

компетентните органи да установят 

самоличността на лице с цел 

предприемане на конкретни действия; 

Or. en 

Обосновка 

Следва да има ясни правила, уреждащи въвеждането на биометрични данни в ШИС. 

Даден сигнал следва да включва такива биометрични данни само където е 

целесъобразно. 

 

Изменение  207 

Мириам Дали, Кристин Рево д'Алон Бонфоа, Петер Нидермюлер, Емилиян Павел 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – буква а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) „сигнал“ означава набор от 

данни, въведени в ШИС, включително 

биометрични идентификатори, както е 

посочено в член 22, който набор 

позволява на компетентните органи да 

установят самоличността на лице с цел 

предприемане на конкретни действия; 

а) „сигнал“ означава набор от 

данни, въведени в ШИС, включително, 

където е целесъобразно, биометрични 

идентификатори, както е посочено в 

член 22, който набор позволява на 

компетентните органи да установят 

самоличността на лице с цел 

предприемане на конкретни действия; 

Or. en 

 

Изменение  208 

Жерар Дьопре, Луи Мишел, Петър Йежек 
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Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – буква б – уводна част 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) „допълнителна информация“ 

означава информация, която не е част от 

съхраняваните в ШИС данни за сигнала, 

но е свързана със сигнали в ШИС и 

подлежи на обмен: 

б) „допълнителна информация“ 

означава информация, която не е част от 

съхраняваните в ШИС данни за сигнала, 

но е свързана със сигнали в ШИС и 

подлежи на обмен между бюрата 

SIRENE: 

Or. fr 

 

Изменение  209 

Жерар Дьопре, Луи Мишел, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – буква га (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 га) „незаконен престой“ означава 

присъствието на територията на 

държава членка на гражданин на 

трета държава, който не отговаря 

или е престанал да отговаря на 

условията за влизане, изложени в 

член 5 от Кодекса на шенгенските 

граници, или на други условия за 

влизане, престой или пребиваване в 

тази държава членка; 

Or. fr 

Обосновка 

Определение от директивата за връщането: член 5 относно Шенген, впоследствие 

член 6. 

 

Изменение  210 

Жерар Дьопре, Луи Мишел, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – буква eа (нова) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 eа) „потвърдена самоличност“ 

(установена самоличност) означава 

самоличност, която е потвърдена въз 

основа на автентични документи за 

самоличност, с паспорт или с 

декларация от компетентните 

органи; 

Or. fr 

 

Изменение  211 

Жерар Дьопре, Луи Мишел, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – буква еб (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 еб) „непотвърдена самоличност“ е 

самоличност, която не е потвърдена 

с достатъчно доказателства; 

Or. fr 

 

Изменение  212 

Жерар Дьопре, Луи Мишел, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – буква ев (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ев) „кражба на самоличност“ 

(фамилно, собствено име, дата на 

раждане) се установява, когато 

дадено лице, за което е подаден сигнал 

в ШИС, използва самоличността на 

друго лице; 

Or. fr 
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Изменение  213 

Жерар Дьопре, Луи Мишел, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – буква ег (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ег) „псевдоним“ означава 

възприета самоличност, използвана 

от лице, което е известно под други 

самоличности; 

Or. fr 

 

Изменение  214 

Мириам Дали, Милтиадис Киркос, Емилиян Павел 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – буква ж 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

ж) „обработване на лични данни“ 

означава всяка операция или съвкупност 

от операции, извършвана с лични данни 

или набор от лични данни чрез 

автоматизирани или други средства като 

събиране, записване, организиране, 

структуриране, съхранение, адаптиране 

или промяна, извличане, справка, 

използване, разкриване чрез предаване, 

разпространяване или друг начин, по 

който данните стават достъпни, 

подреждане или комбиниране, 

ограничаване, заличаване или 

унищожаване; 

ж) „обработване на лични данни“ 

означава всяка операция или съвкупност 

от операции, извършвана с лични данни 

или набор от лични данни чрез 

автоматизирани или други средства като 

събиране, регистриране, записване, 

организиране, структуриране, 

съхранение, адаптиране или промяна, 

извличане, справка, използване, 

разкриване чрез предаване, 

разпространяване или друг начин, по 

който данните стават достъпни, 

подреждане или комбиниране, 

ограничаване, заличаване или 

унищожаване; 

Or. en 
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Обосновка 

В предложението на Комисията терминът „записване“ от Решението на Съвета 

относно ШИС II се заменя с термина „регистриране“. Въпреки че е целесъобразно в 

списъка с действия, свързани с обработката, да се добави терминът „регистриране“, 

терминът „записване“ също следва да се запази. 

 

Изменение  215 

Жерар Дьопре, Луи Мишел, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – буква л 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

л) „връщане“ означава връщане 

съгласно определението в член 3, 

точка 3 от Директива 2008/115/ЕО; 

л) „връщане“ означава фактът на 

връщане на гражданин на трета 

държава – при доброволно или 

принудително изпълнение на 

задължение за връщане – в: 

– неговата държава на произход, или 

– държава на транзитно преминаване 

в съответствие със споразумения на 

Общността или двустранни 

споразумения за обратно приемане 

или други договорености, или 

– трета държава, в която 

гражданинът на трета държава 

доброволно решава да се върне и в 

която ще бъде приет; 

Or. fr 

 

Изменение  216 

Жерар Дьопре, Луи Мишел, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – буква ла (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ла) „решение за връщане“ означава 

административно или съдебно 

решение или друг акт, с което се 

обявява за незаконен престоят на 
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гражданин на трета държава и се 

налага или постановява задължение 

за връщане; 

Or. fr 

 

Изменение  217 

Жерар Дьопре, Луи Мишел, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – буква м 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

м) „забрана за влизане“ означава 

забрана за влизане съгласно 

определението в член 3, точка 6 от 

Директива 2008/115/ЕО; 

м) „забрана за влизане“ означава 

всяко административно или съдебно 

решение или акт, с което се 

забраняват влизането и престоят на 

територията на държавите членки 

за определен период, и което 

придружава решение за връщане; 

Or. fr 

 

Изменение  218 

Мари-Кристин Вержиа 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – буква н 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

н) „дактилографски данни“ 

означава данни за пръстови 

отпечатъци и отпечатъци на длани, 

които поради своята уникалност и 

съдържащите се в тях референтни 

точки позволяват точни и 

категорични сравнения относно 

самоличността на дадено лице; 

заличава се 

Or. fr 
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Изменение  219 

Мириам Дали, Петер Нидермюлер, Емилиян Павел 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – буква о 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

о) „тежки престъпления“ са 

престъпленията, изброени в член 2, 

параграфи 1 и 2 от Рамково 

решение 2002/584/ПВР от 13 юни 

2002 г.68; 

о) „тежки престъпления“ са 

престъпленията, изброени в член 2, 

параграф 2 от Рамково 

решение 2002/584/ПВР от 13 юни 

2002 г.68, когато тези престъпления са 

наказуеми в подаващата държава 

членка със съдебен акт за изпълнение 

на наказание лишаване от свобода или 

задържане под стража за максимален 

срок от най-малко три години; 

_________________ _________________ 

68 Рамково решение на Съвета от 13 юни 

2002 г. относно европейската заповед за 

арест и процедурите за предаване между 

държавите членки (2002/584/ПВР) 

(ОВ L 190, 18.7.2002 г., стр. 1). 

68 Рамково решение на Съвета от 13 юни 

2002 г. относно европейската заповед за 

арест и процедурите за предаване между 

държавите членки (2002/584/ПВР) 

(ОВ L 190, 18.7.2002 г., стр. 1). 

Or. en 

Обосновка 

Списъкът с престъпленията, за които се прилага европейската заповед за арест, е 

посочен в член 2, параграф 2 от Рамковото решение. Освен това е важно да се поясни, 

че тези престъпления се квалифицират като тежки само ако са наказуеми с лишаване 

от свобода за срок не по-малък от три години, в съответствие с член 2, параграф 2 

от Рамково решение 2002/584/ПВР. Използваната формулировка е взета от 

Рамковото решение. 

 

Изменение  220 

Мари-Кристин Вержиа 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – буква о 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

о) „тежки престъпления“ са 

престъпленията, изброени в член 2, 

о) „тежки престъпления“ са 

престъпленията, изброени в член 2, 
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параграфи 1 и 2 от Рамково решение 

2002/584/ПВР от 13 юни 2002 г.68; 

параграф 2 от Рамково 

решение 2002/584/ПВР от 13 юни 

2002 г.; 

_________________  

68 Рамково решение на Съвета от 

13 юни 2002 г. относно европейската 

заповед за арест и процедурите за 

предаване между държавите членки 

(2002/584/ПВР) (ОВ L 190, 18.7.2002 г., 

стр. 1). 

 

Or. fr 

Обосновка 

Параграф 1 се отнася за много по-леки престъпления, които не са достатъчно 

основание за въвеждане на данни в ШИС II. По-специално: Европейска заповед за 

арест се издава за деяния, които са наказуеми съгласно правото на издаващата 

държава членка с лишаване от свобода или мярка, изискваща задържане за не по-

малко от 12 месеца, или ако наложеното наказание лишаване от свобода или 

мярката, изискваща задържане, е не по-малко от 4 месеца. 

 

Изменение  221 

Юси Хала-ахо 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – буква п 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

п) „терористични престъпления“ са 

престъпленията съгласно националното 

законодателство, посочени в 

членове 1—4 от Рамково 

решение 2002/475/ПВР от 13 юни 

2002 г69. 

п) „терористични престъпления“ са 

престъпленията съгласно националното 

законодателство, посочени в дялове II, 

III и IV от Директива (ЕС) 2017/541. 

_________________  

69 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). 

 

Or. en 
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Обосновка 

Позоваване на разпоредбите на новата директива относно борбата срещу тероризма 

във връзка с терористичните престъпления и престъпленията, свързани с 

терористични групи (дял II), престъпленията, свързани с терористични дейности 

(дял III), както и с помагачеството, подбудителството и опита за извършване на 

такива престъпления (дял IV). 

 

Изменение  222 

Мириам Дали, Петер Нидермюлер 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – буква п 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

п) „терористични престъпления“ са 

престъпленията съгласно националното 

законодателство, посочени в 

членове 1—4 от Рамково 

решение 2002/475/ПВР от 13 юни 

2002 г69. 

п) „терористични престъпления“ са 

престъпленията съгласно националното 

законодателство, посочени в членове 3, 

4 и 14 от Директива (ЕС) 2017/54169. 

_________________ _________________ 

69 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). 

69 Директива (ЕС) 2017/541 на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 15 март 2017 г. относно борбата с 

тероризма и за замяна на Рамково 

решение 2002/475/ПВР на Съвета, и за 

изменение на Решение 2005/671/ПВР 

на Съвета. 

Or. en 

Обосновка 

Престъпленията, посочени в съществуващото Решение на Съвета относно ШИС II, 

се заменят със същите престъпления, които сега са установени в Директива (ЕС) 

2017/541 относно борбата с тероризма. 

 

Изменение  223 

Мария Грапини 

 

Предложение за регламент 

Член 6 - параграф 2а (нов) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Всяка държава членка е задължена да 

гарантира минимум 99,99% 

непрекъснат достъп на крайните 

ползватели до данните в ШИС, по-

специално като създаде дублираща 

връзка с НИ-ШИС. 

Or. ro 

 

Изменение  224 

София ин 'т Велд 

 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 1 – алинея 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Всяка държава членка предава своите 

сигнали чрез своята служба Н.ШИС. 

Всяка държава членка въвежда сигнали 

въз основа на цялата налична 

информация, попадаща в обхвата на 

настоящия регламент, и предава 

своите сигнали чрез своята служба 

Н.ШИС. 

Or. en 

 

Изменение  225 

Жерар Дьопре, Луи Мишел, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 2 – алинея 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Всяка държава членка определя органа, 

който гарантира обмена и достъпа до 

цялата допълнителна информация 

(„бюро SIRENE“) в съответствие с 

разпоредбите на наръчника за SIRENE, 

както е посочено в член 8. 

Всяка държава членка определя 

национален орган, който работи на 

пълен капацитет 24 часа в 

денонощието и 7 дни в седмицата и 

който гарантира обмена и достъпа до 

цялата допълнителна информация 

(„бюро SIRENE“) в съответствие с 

разпоредбите на наръчника за SIRENE, 
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както е посочено в член 8. Бюрото 

SIRENE изпълнява функциите на 

единно звено за контакт за 

държавите членки за целите на 

обмена на допълнителна информация 

относно сигналите и за да се създаде 

възможност за предприемане на 

подходящи мерки в случаите, когато 

регистрирани в ШИС II лица и вещи 

са били открити след намерено 

съответствие. 

Or. fr 

Обосновка 

Уточнения относно структурата и задачите на бюрата SIRENE, които вече са 

предвидени в решението за изпълнение на Комисията от 26 февруари 2013 г. относно 

наръчника за SIRENE и други мерки за прилагане на Шенгенската информационна 

система от второ поколение (ШИС II). 

 

Изменение  226 

Жерар Дьопре, Луи Мишел, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Допълнителна информация се 

обменя съгласно разпоредбите на 

наръчника за SIRENE и посредством 

комуникационната инфраструктура. 

Държавите членки предоставят 

необходимите технически и човешки 

ресурси, за да гарантират непрекъснатия 

достъп и обмен на допълнителна 

информация. В случай че 

комуникационната инфраструктура не е 

достъпна, държавите членки могат да 

използват за обмен на допълнителна 

информация други технически средства 

с подходяща система за защита. 

1. Бюрата SIRENE обменят 

допълнителна информация съгласно 

разпоредбите на наръчника за SIRENE и 

посредством комуникационната 

инфраструктура, предвидена в член 4, 

параграф 1, буква в). 

Държавите членки предоставят 

необходимите технически и човешки 

ресурси, за да гарантират непрекъснатия 

достъп и бързия и ефективен обмен на 

допълнителна информация. 

В случай че комуникационната 

инфраструктура не е достъпна, 

държавите членки могат да използват за 

обмен на допълнителна информация 

други технически средства с подходяща 

система за защита. В случай че 
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допълнителната информация се 

отнася до тежко престъпление или 

до терористично престъпление, 

предпочитаното техническо резервно 

средство трябва да е мрежата на 

Европол за сигурен обмен на 

информация SIENA. 

Or. fr 

 

Изменение  227 

Ева Жоли, Юдит Саргентини 

 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Допълнителна информация се 

обменя съгласно разпоредбите на 

наръчника за SIRENE и посредством 

комуникационната инфраструктура. 

Държавите членки предоставят 

необходимите технически и човешки 

ресурси, за да гарантират непрекъснатия 

достъп и обмен на допълнителна 

информация. В случай че 

комуникационната инфраструктура не е 

достъпна, държавите членки могат да 

използват за обмен на допълнителна 

информация други технически средства 

с подходяща система за защита. 

1. Допълнителна информация се 

обменя съгласно разпоредбите на 

наръчника за SIRENE и посредством 

комуникационната инфраструктура. 

Държавите членки предоставят 

необходимите технически и човешки 

ресурси, за да гарантират непрекъснатия 

достъп до и незабавния обмен на 

допълнителна информация. В случай че 

комуникационната инфраструктура не е 

достъпна, държавите членки могат да 

използват за обмен на допълнителна 

информация други технически средства 

с подходяща система за защита. 

Or. en 

 

Изменение  228 

Мириам Дали, Емилиян Павел 

 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Допълнителната информация се 2. Допълнителната информация се 
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използва единствено за целта, за която е 

предадена в съответствие с член 43, 

освен ако не е получено предварително 

съгласие от подаващата държава 

членка. 

използва единствено за целта, за която е 

предадена, в съответствие с член 43. 

Or. en 

Обосновка 

За да се гарантира някаква степен на ограничение на целта, е важно бюрата SIRENE 

да използват допълнителна информация единствено за целта на сигналите в ШИС, 

въз основа на която тази информация им е била изпратена. 

 

Изменение  229 

Елисавет Воземберг-Вриониди 

 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Бюрата SIRENE изпълняват 

своите задачи по бърз и ефективен 

начин, по-специално като отговарят на 

дадено искане във възможно най-кратък 

срок, но не по-късно от 12 часа след 

получаване на искането. 

3. Бюрата SIRENE изпълняват 

своите задачи по бърз и ефективен 

начин, по-специално като отговарят на 

дадено искане във възможно най-кратък 

срок. 

Or. en 

Обосновка 

Това е ненужен срок предвид факта, че на практика много често един обоснован 

отговор може да отнеме повече от 12 часа, особено когато исканията са подложени 

на разглеждане от съдебните органи. 

 

Изменение  230 

Жерар Дьопре, Луи Мишел, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 
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3. Бюрата SIRENE изпълняват 

своите задачи по бърз и ефективен 

начин, по-специално като отговарят на 

дадено искане във възможно най-кратък 

срок, но не по-късно от 12 часа след 

получаване на искането. 

3. Бюрата SIRENE изпълняват 

своите задачи по бърз и ефективен 

начин, по-специално като отговарят на 

дадено искане за допълнителна 

информация във възможно най-кратък 

срок, но не по-късно от 6 часа след 

получаване на искането. 

Or. fr 

 

Изменение  231 

Ева Жоли, Юдит Саргентини 

 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Бюрата SIRENE изпълняват 

своите задачи по бърз и ефективен 

начин, по-специално като отговарят на 

дадено искане във възможно най-

кратък срок, но не по-късно от 12 часа 

след получаване на искането. 

3. Бюрата SIRENE изпълняват 

своите задачи по бърз и ефективен 

начин, по-специално като отговарят на 

дадено искане незабавно и не по-късно 

от 12 часа след получаване на искането. 

Or. en 

 

Изменение  232 

Жерар Дьопре, Луи Мишел, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 3а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3а. В случай на искания за 

допълнителна информация относно 

лице, което е участвало в дейност, 

посочена в дялове II и III от 

Директива (ЕС) 2017/541 относно 

борбата с тероризма, бюрата 

SIRENE трябва да изпълнят задачата 

си незабавно. 
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Or. fr 

 

Изменение  233 

Жерар Дьопре, Луи Мишел, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 3б (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3б. Исканията за допълнителна 

информация, които бюрото SIRENE, 

към което е отправено запитване, 

трябва да обработи с най-голям 

приоритет, могат да се обозначават 

с „URGENT“ във формуляра SIRENE, 

като се посочи причината за 

спешността. 

Or. fr 

Обосновка 

Разпоредба, предвидена в наръчника за SIRENE. 

 

Изменение  234 

Жерар Дьопре, Луи Мишел, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Подробните правила за обмен 

на допълнителна информация са 

приемат чрез мерки за изпълнение в 

съответствие с процедурата по 

разглеждане, посочена в член 55, 

параграф 2, под формата на наръчник, 

наречен „Наръчник за SIRENE“. 

4. Комисията е оправомощена да 

приеме делегиран акт в съответствие 

с процедурата, посочена в член 54а 

(нов) относно наръчника за работа, в 

който подробно се описват правилата 

и процедурите, уреждащи 

двустранния или многостранния 
обмен на допълнителна информация, 

„Наръчник за SIRENE“. 

Тъй като някои правила от 

техническо естество влияят пряко 

върху работата на ползвателите в 
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държавите членки, по-специално 

бюрата SIRENE, е уместно тези 

правила да бъдат включени в 

наръчника за SIRENE. Ето защо в 

приложенията към наръчника се 

установяват, наред с другото, 

правилата за транслитерация, кодови 

таблици, формуляри за съобщаване на 

допълнителна информация и други 

технически мерки за прилагане при 

обработката на данни. Комисията е 

оправомощена да приеме акт за 
изпълнение в съответствие с 

процедурата по член 55, параграф 2 за 

установяването на тези правила. 

Or. fr 

 

Изменение  235 

Мириам Дали 

 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Подробните правила за обмен 

на допълнителна информация са 

приемат чрез мерки за изпълнение в 

съответствие с процедурата по 

разглеждане, посочена в член 55, 

параграф 2, под формата на наръчник, 

наречен „Наръчник за SIRENE“. 

4. На Комисията се предоставят 

правомощия да приема делегирани 

актове в съответствие с член 54а 

относно приемането на наръчник, 

наречен „Наръчник за SIRENE“, който 

съдържа подробни правила за обмена 

на допълнителна информация. 

Or. en 

Обосновка 

Наръчникът за SIRENE ще съдържа подробна информация относно използването на 

информацията, съдържаща се в ШИС, както и на допълнителна информация. За този 

наръчник в необходим делегиран акт, който да е от общ характер и да допълва 

разпоредбите на настоящия член. 

 

Изменение  236 
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Мириам Дали, Милтиадис Киркос, Петер Нидермюлер 

 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Посредством предоставяните от 

ЦС—ШИС услуги и автоматизираната 

актуализация, посочена в член 4, 

параграф 4, държавите членки 

гарантират, че съхраняваните в 

националното копие данни са 

идентични със и съответстват на тези в 

базата данни на ШИС и че търсене, 

извършено в националното ѝ копие, 

дава същите резултати като търсене в 

базата данни на ШИС. Крайните 

ползватели получават данните, 

необходими за изпълнението на техните 

задачи, по-специално всички данни, 

необходими за установяване на 

самоличността на субекта на данни и 

предприемане на необходимите 

действия. 

2. Посредством предоставяните от 

ЦС—ШИС услуги и автоматизираната 

актуализация, посочена в член 4, 

параграф 4, държавите членки 

гарантират, че съхраняваните в 

националното копие данни, което ще 

бъде създадено доброволно от 

държавата членка, са идентични със и 

съответстват на тези в базата данни на 

ШИС и че търсене, извършено в 

доброволно създаденото ѝ 
националното копие, дава същите 

резултати като търсене в базата данни 

на ШИС. Доколкото това е възможно, 

ползвателите получават данните, 

необходими за изпълнението на техните 

задачи, по-специално и когато е 

необходимо, всички налични данни, 

които биха позволили 

установяването на самоличността на 

субекта на данните и биха позволили 

да се предприемат необходимите 

действия. 

Or. en 

Обосновка 

Държавите членки няма да разполагат с цялата информация за всички лица, обект на 

сигнали. Налагането на постоянно задължение да се предоставя информация на 

крайния ползвател, която може да не е налична, прави това задължение 

обременяващо и лишено от логика. Освен това не е ясно чие е това задължение. 

 

Изменение  237 

Жерар Дьопре, Луи Мишел, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 1 – буква б 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) да не се допускат 

неоправомощени лица до съоръженията 

за обработване на данни, използвани за 

обработването на лични данни (контрол 

на достъпа до съоръженията); 

б) да се предотврати достъпът 

на неоправомощени лица до 

оборудването за обработване на 

данни и до съоръженията за 

обработване на данни, използвани за 

обработването на лични данни 

(оборудване, контрол на достъпа до 

съоръженията и контрол на входа на 

съоръженията); 

Or. fr 

 

Изменение  238 

Жерар Дьопре, Луи Мишел, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 1 – буква да (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 да) да се предотвратят 

неразрешеното обработване на данни 

в ШИС и неразрешената промяна или 

заличаване на обработените в ШИС 

данни (контрол на въвеждането на 

данни); 

Or. fr 

 

Изменение  239 

Жерар Дьопре, Петър Йежек, Луи Мишел 

 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 1 – буква ка (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ка) да се гарантира възможността 

за възстановяване на инсталираните 

системи в случай на прекъсване на 

функционирането (възстановяване); 
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Or. fr 

 

Изменение  240 

Жерар Дьопре, Луи Мишел, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 1 – буква кб (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 кб) да се гарантира изпълнението 

на функциите на ШИС II, 

докладването за появили се във 

функциите дефекти (надеждност), 

както и недопускането на увреждане 

на съхраняваните лични данни 

вследствие на неправилно 

функциониране на системата 

(непокътнатост); 

Or. fr 

 

Изменение  241 

Ева Жоли, Юдит Саргентини 

 

Предложение за регламент 

Член 12 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държавите членки гарантират, че 

всеки достъп до и всеки обмен на лични 

данни в рамките на ЦС-ШИС се 

записват в тяхната Н.ШИС с цел 

проверка на законосъобразността на 

търсенето, наблюдение на 

законосъобразността на обработването 

на данни, самонаблюдение и 

осигуряване на правилното 

функциониране на Н.ШИС, както и на 

целостта и сигурността на данните. 

1. Без да се засягат разпоредбите 

на член 25 от Директива (ЕС) 

2016/680, държавите членки гарантират, 

че всеки достъп до и всеки обмен на 

лични данни в рамките на ЦС-ШИС се 

записват в тяхната Н.ШИС с цел 

проверка на законосъобразността на 

търсенето, наблюдение на 

законосъобразността на обработването 

на данни, самонаблюдение и 

осигуряване на правилното 

функциониране на Н.ШИС, както и на 

целостта и сигурността на данните. 
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Or. en 

 

Изменение  242 

Мириам Дали, Петер Нидермюлер 

 

Предложение за регламент 

Член 12 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Записите съдържат по-специално 

историята на сигналите, датата и часа на 

дейността по обработване на данните, 

вида на данните, използвани за 

извършване на търсене, сведения за 

вида на предадените данни и имената 

както на компетентния орган, така и на 

лицето, отговарящо за обработването на 

данните. 

2. Записите съдържат по-специално 

историята на сигналите, датата и часа на 

дейността по обработване на данните, 

вида на данните, използвани за 

извършване на търсене, сведения за 

вида на обработените данни и имената 

както на компетентния орган, така и на 

лицето, отговарящо за обработването на 

данните. 

Or. en 

Обосновка 

В предложението на Комисията „предаването“ на данни отчасти е заменено с 

„обработване“ на данни. Изглежда по-подходящо да се говори за „обработване“ на 

данни, отколкото за „предаване“ на данни, тъй като „предаването“ е по-стеснена 

форма на действие. 

 

Изменение  243 

Мириам Дали, Кристин Рево д'Алон Бонфоа, Петер Нидермюлер 

 

Предложение за регламент 

Член 12 – параграф 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Ако търсенето се извършва с 

дактилографски данни или портретна 

снимка в съответствие с член 22, 

записите съдържат по-специално вида 

на данните, използвани за извършване 

на търсене, сведения за вида на 

предадените данни и имената както на 

компетентния орган, така и на лицето, 

3. Ако търсенето се извършва с 

дактилографски данни или портретна 

снимка в съответствие с член 22, 

записите съдържат по-специално вида 

на данните, използвани за извършване 

на търсене, сведения за вида на 

обработените данни и имената както 

на компетентния орган, така и на 
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отговарящо за обработването на 

данните. 

лицето, отговарящо за обработването на 

данните. 

Or. en 

Обосновка 

В предложението на Комисията „предаването“ на данни отчасти е заменено с 

„обработване“ на данни. Изглежда по-подходящо да се говори за „обработване“ на 

данни, отколкото за „предаване“ на данни, тъй като „предаването“ е по-стеснена 

форма на действие. 

 

Изменение  244 

Мириам Дали, Петер Нидермюлер 

 

Предложение за регламент 

Член 12 – параграф 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Записите могат да се използват 

единствено за посочените в параграф 1 

цели и се заличават най-рано една 

година и най-късно три години след 

създаването им. 

4. Записите могат да се използват 

единствено за посочените в параграф 1 

цели и се заличават две години след 

създаването им. 

Or. en 

Обосновка 

Изменената формулировка е в съответствие с препоръките на Европейския надзорен 

орган по защита на данните. За целите на правната сигурност срокът на съхранение 

на записите следва да бъде указан точно. 

 

Изменение  245 

Жерар Дьопре, Луи Мишел, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Член 12 – параграф 6а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 6а. Комисията е оправомощена да 

приеме делегиран акт в съответствие 

с член 54а (нов) относно срока на 
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съхранение на записите, за да се 

гарантира спазването на правата на 

гражданите във връзка с проверката 

на законосъобразността на 

обработването на данните, да се 

постигне по-добро хармонизиране на 

срока на съхранение между 

държавите членки и да се въведе 

разграничение между срока на 

съхранение на записите, свързани с 

извършването на системни справки, 

по-специално на граничните 

пунктове, и с други видове справки, по-

специално въз основа на полицейски 

надзор. 

Or. fr 

 

Изменение  246 

Жерар Дьопре, Луи Мишел, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Член 12 – параграф 6б (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 6б. Комисията е оправомощена да 

приеме акт за изпълнение в 

съответствие с член 55, параграф 2 

относно подробните правила и 

форматите на записите. 

Or. fr 

 

Изменение  247 

Мириам Дали, Милтиадис Киркос, Петер Нидермюлер 

 

Предложение за регламент 

Член 13 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите членки гарантират, че всеки 

орган, който има право на достъп до 

Държавите членки гарантират, че всеки 

орган, който има право на достъп до 
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данни в ШИС, взема необходимите 

мерки за спазване на настоящия 

регламент и при необходимост оказва 

съдействие на националния надзорен 

орган. 

данни в ШИС, взема необходимите 

мерки за спазване на настоящия 

регламент и оказва съдействие на 

националния надзорен орган. 

Or. en 

Обосновка 

От националните органи, които имат достъп до ШИС, следва да се изисква да си 

сътрудничат с националния надзорен орган. Това изискване е задължение на 

държавата членка и поради това тя не следва да има право да избира кога да си 

сътрудничи и кога да не го прави. 

 

Изменение  248 

Жерар Дьопре, Луи Мишел, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Член 14 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Преди да им бъде разрешено да 

обработват съхраняваните в ШИС данни 

и периодично след предоставяне на 

достъп до данните в ШИС, служителите 

на органите, имащи право на достъп до 

ШИС, преминават необходимото 

обучение относно правилата за 

сигурност на данните и защита на 

данните и относно процедурите за 

обработването на данни, както е 

определено в Наръчника за SIRENE. 

Служителите биват уведомени за 

съответните престъпления и наказания. 

1. Преди да им бъде разрешено да 

обработват съхраняваните в ШИС данни 

и периодично след предоставяне на 

достъп до данните в ШИС, служителите 

на органите, имащи право на достъп до 

ШИС, преминават необходимото 

обучение относно правилата за 

сигурност на данните и защита на 

данните и относно процедурите за 

обработването на данни, както е 

определено в Наръчника за SIRENE. 

Служителите биват уведомени за 

съответните престъпления и наказания. 

2. В сътрудничество с националното 

бюро SIRENE следва да бъдат 

изготвени национални стандарти за 

обучаване на потребителите относно 

принципите и практиката във връзка 

с качеството на данните. Държавите 

членки могат да поискат от 

персонала на бюрата SIRENE да 

участва в обучението на всички 

органи, които въвеждат сигнали, 
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като се наблегне на качеството на 

данните и максималното използване 

на ШИС II. 

3. Държавите членки се насърчават 

да вземат подходящи мерки за 

предотвратяване на загубата на 

знания и опит, причинени от 

текучество на персонала. 

4. Поне веднъж годишно се 

организират общи курсове за обучение 

с цел подобряване на 

сътрудничеството между бюрата 

SIRENE, като на персонала се дава 

възможност да се срещне с колегите 

от другите бюра SIRENE, обменя се 

информация за методите на работа 

на национално ниво и се създава 

единна база от еднородни и 

равностойни знания. Предоставянето 

на обучения следва да е съобразено с 

наръчника на обучителите за 

SIRENE. 

5. Доколкото е възможно, бюрата 

SIRENE следва да предвиждат и 

организирането на обмен на 

служители с други бюра SIRENE поне 

веднъж годишно. 

6. Агенцията eu-Lisa изпълнява 

задачите, свързани с обучението за 

работа с ШИС II, по-конкретно за 

служители на SIRENE, в 

съответствие с член 3 от Регламент 

(ЕС) № 1077/2011. 

Or. fr 

Обосновка 

Обучението на служителите е от съществено значение, за да се гарантира 

правилното обработване на данните; разпоредби, предвидени в наръчника за SIRENE. 

 

Изменение  249 

Мириам Дали, Милтиадис Киркос, Петер Нидермюлер 

 

Предложение за регламент 

Член 14 – параграф 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

Преди да им бъде разрешено да 

обработват съхраняваните в ШИС данни 

и периодично след предоставяне на 

достъп до данните в ШИС, служителите 

на органите, имащи право на достъп до 

ШИС, преминават необходимото 

обучение относно правилата за 

сигурност на данните и защита на 

данните и относно процедурите за 

обработването на данни, както е 

определено в Наръчника за SIRENE. 

Служителите биват уведомени за 

съответните престъпления и наказания. 

Преди да им бъде разрешено да 

обработват съхраняваните в ШИС данни 

и периодично след предоставяне на 

достъп до данните в ШИС, служителите 

на органите, имащи право на достъп до 

ШИС, преминават необходимото 

обучение относно правилата за 

сигурност на данните и защита на 

данните и относно процедурите за 

обработването на данни, както е 

определено в Наръчника за SIRENE. 

Служителите биват уведомени за 

съответните престъпления и наказания, 

установени в съответствие с 

член 49а от настоящия регламент. 

Or. en 

Обосновка 

Важно е да се запазят разпоредбите относно санкциите, които да бъдат налагани на 

национално равнище, за злоупотреба с данни или обмен на допълнителна информация, 

противоречащи на предложения регламент, както и на разпоредбите на член 65 от 

настоящото решение на Съвета. Информацията за тези санкции следва да е част от 

предвидено обучение на персонала. 

 

Изменение  250 

Ева Жоли, Юдит Саргентини 

 

Предложение за регламент 

Член 14 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Преди да им бъде разрешено да 

обработват съхраняваните в ШИС данни 

и периодично след предоставяне на 

достъп до данните в ШИС, служителите 

на органите, имащи право на достъп до 

ШИС, преминават необходимото 

обучение относно правилата за 

сигурност на данните и защита на 

данните и относно процедурите за 

обработването на данни, както е 

Преди да им бъде разрешено да 

обработват съхраняваните в ШИС данни 

и периодично след предоставяне на 

достъп до данните в ШИС, служителите 

на органите, имащи право на достъп до 

ШИС, преминават необходимото 

обучение относно правилата за 

сигурност на данните, основните 

права, включително защита на 

данните, и относно процедурите за 
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определено в Наръчника за SIRENE. 

Служителите биват уведомени за 

съответните престъпления и наказания. 

обработването на данни, както е 

определено в Наръчника за SIRENE. 

Служителите биват уведомени за 

съответните престъпления и наказания. 

Or. en 

 

Изменение  251 

Жерар Дьопре, Луи Мишел, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Член 16 – параграф 1 – буква б 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) да не се допускат 

неоправомощени лица до съоръженията 

за обработване на данни, използвани за 

обработването на лични данни (контрол 

на достъпа до съоръженията); 

б) да се предотврати достъпът 

на неоправомощени лица до 

оборудването за обработване на 

данни и до съоръженията за 

обработване на данни, използвани за 

обработването на лични данни 

(оборудване, контрол на достъпа до 

съоръженията и контрол на входа на 

съоръженията); 

Or. fr 

 

Изменение  252 

Жерар Дьопре, Луи Мишел, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Член 16 – параграф 1 – буква ка (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ка) да се гарантира възможността 

за възстановяване на инсталираните 

системи в случай на прекъсване на 

функционирането (възстановяване); 

Or. fr 
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Изменение  253 

Жерар Дьопре, Луи Мишел, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Член 16 – параграф 1 – буква кб (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 кб) да се гарантира изпълнението 

на функциите на ШИС II, 

докладването за появили се във 

функциите дефекти (надеждност), 

както и недопускането на увреждане 

на съхраняваните лични данни 

вследствие на неправилно 

функциониране на системата 

(непокътнатост); 

Or. fr 

 

Изменение  254 

Жерар Дьопре, Луи Мишел, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Член 18 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Записите съдържат по-специално 

историята на сигналите, датата и часа на 

предаване на данните, вида на данните, 

използвани за извършване на търсене, 

сведения за вида на предадените данни 

и името на компетентния орган, 

отговарящ за обработването на 

данните. 

2. Записите съдържат по-специално 

историята на сигналите, датата и часа на 

предаване на данните, вида на данните, 

използвани за извършване на търсене, 

сведения за вида на предадените данни 

и името на компетентния орган и на 

лицето, отговарящо за обработването 

на данните. 

Or. fr 

 

Изменение  255 

Мириам Дали, Петер Нидермюлер 

 

Предложение за регламент 

Член 18 – параграф 2 



 

AM\1134513BG.docx 91/201 PE609.653v01-00 

 BG 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Записите съдържат по-специално 

историята на сигналите, датата и часа на 

предаване на данните, вида на данните, 

използвани за извършване на търсене, 

сведения за вида на предадените данни 

и името на компетентния орган, 

отговарящ за обработването на данните. 

2. Записите съдържат по-специално 

историята на сигналите, датата и часа на 

обработване на данните, вида на 

данните, използвани за извършване на 

търсене, сведения за вида на 

обработените данни и името на 

компетентния орган, отговарящ за 

обработването на данните. 

Or. en 

Обосновка 

В предложението на Комисията „предаването“ на данни отчасти е заменено с 

„обработване“ на данни. Изглежда по-подходящо да се говори за „обработване“ на 

данни, отколкото за „предаване“ на данни, тъй като „предаването“ е по-стеснена 

форма на действие. 

 

Изменение  256 

Мириам Дали, Кристин Рево д'Алон Бонфоа, Петер Нидермюлер 

 

Предложение за регламент 

Член 18 – параграф 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Ако търсенето се извършва с 

дактилографски данни или портретна 

снимка в съответствие с членове 22 и 

28, записите съдържат по-специално 

вида на данните, използвани за 

извършване на търсене, сведения за 

вида на предадените данни и имената 

както на компетентния орган, така и на 

лицето, отговарящо за обработването на 

данните. 

3. Ако търсенето се извършва с 

дактилографски данни или портретна 

снимка в съответствие с членове 22 и 

28, записите съдържат по-специално 

вида на данните, използвани за 

извършване на търсене, сведения за 

вида на обработените данни и имената 

както на компетентния орган, така и на 

лицето, отговарящо за обработването на 

данните. 

Or. en 

Обосновка 

В предложението на Комисията „предаването“ на данни отчасти е заменено с 

„обработване“ на данни. Изглежда по-подходящо да се говори за „обработване“ на 
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данни, отколкото за „предаване“ на данни, тъй като „предаването“ е по-стеснена 

форма на действие. 

 

Изменение  257 

Мириам Дали, Кристин Рево д'Алон Бонфоа, Петер Нидермюлер, Емилиян Павел 

 

Предложение за регламент 

Член 18 – параграф 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Записите могат да се използват 

единствено за целите, посочени в 

параграф 1, и се заличават най-рано 

една година и най-късно три години 

след създаването им. Записите, 

съдържащи историята на сигналите, се 

заличават от една до три години след 

заличаване на сигналите. 

4. Записите могат да се използват 

единствено за целите, посочени в 

параграф 1, и се заличават две години 

след създаването им. Записите, 

съдържащи историята на сигналите, се 

заличават две години след заличаване на 

сигналите. 

Or. en 

Обосновка 

В съответствие с препоръките на Европейския надзорен орган по защита на данните 

за целите на правната сигурност периодът на съхранение на записите следва да бъде 

указан точно. 

 

Изменение  258 

Ева Жоли, Юдит Саргентини 

 

Предложение за регламент 

Член 18 – параграф 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Записите могат да се използват 

единствено за целите, посочени в 

параграф 1, и се заличават най-рано 

една година и най-късно три години 

след създаването им. Записите, 

съдържащи историята на сигналите, се 

заличават от една до три години след 

заличаване на сигналите. 

4. Записите могат да се използват 

единствено за целите, посочени в 

параграф 1, и се заличават една година 

след създаването им. Записите, 

съдържащи историята на сигналите, се 

заличават една година след заличаване 

на сигналите. 
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Or. en 

 

Изменение  259 

Жерар Дьопре, Луи Мишел, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Член 18 – параграф 6а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 6а. Комисията е оправомощена да 

приеме делегиран акт в съответствие 

с член 54а (нов) относно срока на 

съхранение на записите, за да се 

гарантира спазването на правата на 

гражданите във връзка с проверката 

на законосъобразността на 

обработването на данните, да се 

постигне по-добро хармонизиране на 

срока на съхранение между 

държавите членки и да се въведе 

разграничение между срока на 

съхранение на записите, свързани с 

извършването на системни справки, 

по-специално на граничните 

пунктове, и с други видове справки, по-

специално въз основа на полицейски 

надзор. 

Or. fr 

 

Изменение  260 

Жерар Дьопре, Луи Мишел, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Член 18 – параграф 6б (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 6б. Комисията е оправомощена да 

приеме акт за изпълнение в 

съответствие с член 55, параграф 2 

относно подробните правила и 

форматите на записите. 
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Or. fr 

 

Изменение  261 

Мириам Дали, Петер Нидермюлер 

 

Предложение за регламент 

Член 19 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Комисията, в сътрудничество с 

националните надзорни органи и 

Европейският надзорен орган по 

защита на данните, редовно провежда 

кампании за информиране на 

обществеността относно целите на 

ШИС, съхраняваните данни, органите, 

имащи достъп до ШИС, и правата на 

субектите на данни. Държавите членки, 

в сътрудничество със своите 

национални надзорни органи, 

разработват и изпълняват необходимите 

политики за общо информиране на 

гражданите си за ШИС. 

След като настоящият регламент 

започне да се прилага в съответствие 

с член 75 от него, Комисията, в 

сътрудничество с националните 

надзорни органи и с Европейския 

надзорен орган по защита на данните, 

редовно провежда кампании за 

информиране на обществеността 

относно целите на ШИС, съхраняваните 

данни, органите, имащи достъп до 

ШИС, и правата на субектите на данни. 

Комисията, в сътрудничество с 

националните надзорни органи и с 

Европейския надзорен орган по 

защита на данните, провежда 

редовно такива кампании. Държавите 

членки, в сътрудничество със своите 

национални надзорни органи, 

разработват и изпълняват необходимите 

политики за общо информиране на 

гражданите си за ШИС. 

Or. en 

Обосновка 

Тъй като настоящият регламент е свързан със значителни промени във вида на 

данните, които се събират, както и с нови категории на сигналите и разширяване на 

категориите на лицата, които имат достъп до тези данни, след като регламентът 

започне да се прилага, трябва да се проведе информационна кампания, която след 

това да се повтаря редовно. 

 

Изменение  262 

Жерар Дьопре, Луи Мишел, Петър Йежек 
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Предложение за регламент 

Член 19 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Комисията, в сътрудничество с 

националните надзорни органи и 

Европейският надзорен орган по 

защита на данните, редовно провежда 

кампании за информиране на 

обществеността относно целите на 

ШИС, съхраняваните данни, органите, 

имащи достъп до ШИС, и правата на 

субектите на данни. Държавите членки, 

в сътрудничество със своите 

национални надзорни органи, 

разработват и изпълняват необходимите 

политики за общо информиране на 

гражданите си за ШИС. 

Комисията, в сътрудничество с 

националните надзорни органи и с 

Европейския надзорен орган по защита 

на данните, провежда редовно и поне 

веднъж годишно кампании за 

информиране на гражданите на Съюза 

и на гражданите на трети държави 
относно целите на ШИС, съхраняваните 

данни, органите, имащи достъп до 

ШИС, и правата на субектите на данни. 

Държавите членки, в сътрудничество 

със своите национални надзорни органи, 

разработват и изпълняват необходимите 

политики за общо информиране на 

пребиваващите на територията им 

лица за ШИС. 

Or. fr 

 

Изменение  263 

Жерар Дьопре, Луи Мишел, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Член 20 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Без да се засягат член 8, 

параграф 1 или разпоредбите на 

настоящия регламент, предвиждащи 

съхраняването на допълнителни данни, 

ШИС съдържа само тези категории 

данни, които се предоставят от всяка 

държава членка съгласно изискваното за 

целите, посочени в член 24. 

1. Без да се засягат член 8, 

параграф 1 или разпоредбите на 

настоящия регламент, предвиждащи 

съхраняването на допълнителни данни, 

ШИС съдържа само тези категории 

данни, които се предоставят от всяка 

държава членка съгласно изискваното за 

целите, посочени в членове 24 и 27. 

Or. fr 

 

Изменение  264 
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Ева Жоли, Юдит Саргентини 

 

Предложение за регламент 

Член 20 – параграф 2 – буква д 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) всички специфични, обективни и 

непроменливи физически отличителни 

белези; 

д) всички специфични, обективни и 

непроменливи физически отличителни 

белези, които не са свързани със 

специални категории лични данни, 

посочени в член 9 от Регламент (ЕС) 

2016/679, като например етнически 

произход, религиозни убеждения, 

увреждания, сексуален живот или 

сексуална ориентация; 

Or. en 

 

Изменение  265 

Емилиян Павел 

 

Предложение за регламент 

Член 20 – параграф 2 – буква з 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

з) пол; (Не се отнася до българския текст.) 

Or. en 

 

Изменение  266 

Жерар Дьопре, Луи Мишел, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Член 20 – параграф 2 – буква з 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

з) пол;  (Не се отнася до българския текст.) 

Or. fr 
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Изменение  267 

Жерар Дьопре, Луи Мишел, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Член 20 – параграф 2 – буква й 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

й) дали въпросното лице е 

въоръжено, склонно към насилие, 

извършило е бягство или участва в 

дейност, посочена в членове 1, 2, 3 или 

4 от Рамково решение 2002/475/ПВР 

на Съвета относно борбата срещу 

тероризма; 

й) дали въпросното лице е 

въоръжено, склонно към насилие, 

извършило е бягство или участва в 

дейност, посочена в дялове II и III от 

Директива 2017/541 относно борбата с 

тероризма; 

Or. fr 

 

Изменение  268 

Юси Хала-ахо 

 

Предложение за регламент 

Член 20 – параграф 2 – буква й 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

й) дали въпросното лице е 

въоръжено, склонно към насилие, 

извършило е бягство или участва в 

дейност, посочена в членове 1, 2, 3 или 

4 от Рамково решение 2002/475/ПВР 

на Съвета относно борбата срещу 

тероризма; 

й) дали въпросното лице е 

въоръжено, склонно към насилие, 

извършило е бягство или участва в 

дейност, посочена в дялове ІІ, ІІІ и IV 

от Директива (ЕС) 2017/541; 

Or. en 

Обосновка 

Позоваване на разпоредбите на новата директива относно борбата срещу тероризма 

във връзка с терористичните престъпления и престъпленията, свързани с 

терористични групи (дял II), престъпленията, свързани с терористични дейности 

(дял III), както и с помагачеството, подбудителството и опита за извършване на 

такива престъпления (дял IV). 

 

Изменение  269 
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Мириам Дали, Петер Нидермюлер, Емилиян Павел 

 

Предложение за регламент 

Член 20 – параграф 2 – буква й 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

й) дали въпросното лице е 

въоръжено, склонно към насилие, 

извършило е бягство или участва в 

дейност, посочена в членове 1, 2, 3 или 

4 от Рамково решение 2002/475/ПВР 

на Съвета относно борбата срещу 

тероризма; 

й) дали въпросното лице е 

въоръжено, склонно към насилие, 

извършило е бягство или участва в 

дейност, посочена в членове 3, 4, 12 и 

14 от Директива (ЕС) 2017/541 
относно борбата с тероризма; 

Or. en 

Обосновка 

Престъпленията, посочени в съществуващото Решение на Съвета относно ШИС II, 

се заменят от същите престъпления, които сега са установени в Директива (ЕС) 

2017/541 относно борбата с тероризма. 

 

Изменение  270 

Жерар Дьопре, Луи Мишел, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Член 20 – параграф 2 – буква о 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

о) връзка(и) с други сигнали, 

подадени в ШИС, съгласно член 38; 

о) връзка(и) с други сигнали, 

подадени в ШИС, съгласно член 43; 

Or. fr 

 

Изменение  271 

Жерар Дьопре, Луи Мишел, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Член 20 – параграф 2 – буква р – тире 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

– предишна осъдителна присъда, – заплахата за обществения ред 
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според предвиденото в член 24, 

параграф 2, буква а); 
или обществената сигурност, или за 

националната сигурност, каквато 

заплаха може да представлява 

присъствието на въпросния 

гражданин на трета държава на 

територията на държава членка, в 

съответствие с член 24, параграф 2, 

буква а); 

Or. fr 

 

Изменение  272 

Жерар Дьопре, Луи Мишел, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Член 20 – параграф 2 – буква р – тире 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

– сериозна заплаха за 

сигурността, според предвиденото в 

член 24 параграф 2, буква б); 

– заплахата за обществения ред 

или обществената сигурност, или за 

националната сигурност, каквато 
заплаха може да представлява 

присъствието на въпросния 

гражданин на трета държава на 

територията на държава членка, в 

съответствие с член 24, параграф 2, 

буква б); 

Or. fr 

 

Изменение  273 

Жерар Дьопре, Луи Мишел, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Член 20 – параграф 2 – буква р – тире 2а (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 – заплахата за обществения ред или 

обществената сигурност, или за 

националната сигурност, каквато 

заплаха може да представлява 

присъствието на въпросния осъден за 
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терористично престъпление 

гражданин на трета държава на 

територията на държава членка, в 

съответствие с член 24, параграф 2 

(нов); 

Or. fr 

 

Изменение  274 

Жерар Дьопре, Луи Мишел, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Член 20 – параграф 2 – буква р – тире 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

– забрана за влизане, според 

предвиденото в член 24, параграф 3; или 

– забрана за влизане, издадена в 

съответствие с процедури, спазващи 

Директива 2008/115/ЕО, според 

предвиденото в член 24, параграф 3; 

Or. fr 

 

Изменение  275 

Мари-Кристин Вержиа 

 

Предложение за регламент 

Член 20 – параграф 2 – буква ц 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

ц) снимки и портретни снимки; ц) снимки; 

Or. fr 

 

Изменение  276 

Мари-Кристин Вержиа 

 

Предложение за регламент 

Член 20 – параграф 2 – буква ч 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

ч) дактилографски данни; ч) пръстови отпечатъци; 

Or. fr 

 

Изменение  277 

Емилиян Павел 

 

Предложение за регламент 

Член 20 – параграф 2 – буква ш 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

ш) цветно копие на документа за 

самоличност. 

ш) копие на документа за 

самоличност. 

Or. en 

 

Изменение  278 

Юси Хала-ахо 

 

Предложение за регламент 

Член 20 – параграф 2 – буква ша (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ша) данните, посочени в букви а) – 

г), т) – х) и ш), от всякакъв(ви) друг(и) 

документ(и) за самоличност, носен 

от лицето. 

Or. en 

Обосновка 

Въпросът за различните документи за самоличност следва да бъде отразен в 

категориите данни, които трябва да се въвеждат в ШИС. 

 

Изменение  279 

Юси Хала-ахо 

 

Предложение за регламент 
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Член 21 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Преди подаване на сигнал и при 

удължаване на срока на валидност на 

даден сигнал държавите членки 

определят дали случаят е подходящ, 

релевантен и достатъчно важен, за 

да даде основание за въвеждане на 

сигнал в ШИС. 

1. Преди подаване на сигнал и при 

удължаване на срока на валидност на 

даден сигнал държавите членки 

определят дали са налице условията, 

даващи основание за въвеждане на 

сигнал в ШИС. 

Or. en 

 

Изменение  280 

Жерар Дьопре, Луи Мишел, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Член 21 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. При прилагането на член 24, 

параграф 2 държавите членки при 

всички обстоятелства създават такъв 

сигнал по отношение на граждани на 

трети държави, ако престъплението 

попада в обхвата на членове 1–4 от 

Рамково решение 2002/475/ПВР на 

Съвета относно борбата срещу 

тероризма71. 

2. При прилагането на член 24, 

параграф 2 държавите членки при 

всички обстоятелства създават такъв 

сигнал по отношение на граждани на 

трети държави, когато предвиденото в 

член 24, параграф 1 решение се отнася 

до гражданин на трета държава, 

осъден за някое от престъпленията, 

посочени в Директива 2017/541 
относно борбата с тероризма, или на 

лишаване от свобода за срок от поне 

пет години. 

_________________  

71 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). 

 

Or. fr 

 

Изменение  281 
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Мириам Дали, Петер Нидермюлер, Емилиян Павел 

 

Предложение за регламент 

Член 21 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. При прилагането на член 24, 

параграф 2 държавите членки при 

всички обстоятелства създават такъв 

сигнал по отношение на граждани на 

трети държави, ако престъплението 

попада в обхвата на членове 1—4 от 

Рамково решение 2002/475/ПВР на 

Съвета относно борбата срещу 

тероризма71. 

2. При прилагането на член 24, 

параграф 2 държавите членки при 

всички обстоятелства създават такъв 

сигнал по отношение на гражданин на 

трета държава, ако този гражданин 

на трета държава е заподозрян в 

извършване на престъпление, което 
попада в обхвата на членове 3, 4, 12 или 

14 от Директива (ЕС) 2017/541 
относно борбата с тероризма71. 

_________________ _________________ 

71 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). 

71 Директива (ЕС) 2017/541 на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 15 март 2017 г. относно борбата с 

тероризма и за замяна на Рамково 

решение 2002/475/ПВР на Съвета, и за 

изменение на Решение 2005/671/ПВР 

на Съвета. 

Or. en 

Обосновка 

Задължително е да се поясни, че определен сигнал трябва да се въведе, когато дадено 

лице се издирва по подозрение за извършено терористично престъпление. 

Престъпленията, изброени в съществуващото Решение на Съвета относно ШИС II 

(свързано със старото Рамково решение на Съвета относно борбата срещу 

тероризма), се заменят със същите престъпления, които сега са установени в 

Директива (ЕС) 2017/541 относно борбата с тероризма. Терминът „при всички 

обстоятелства“ се заличава, тъй като е излишен. 

 

Изменение  282 

Юси Хала-ахо 

 

Предложение за регламент 

Член 21 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 
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2. При прилагането на член 24, 

параграф 2 държавите членки при 

всички обстоятелства създават такъв 

сигнал по отношение на граждани на 

трети държави, ако престъплението 

попада в обхвата на членове 1—4 от 

Рамково решение 2002/475/ПВР на 

Съвета относно борбата срещу 

тероризма71. 

2. При прилагането на член 24, 

параграф 2 държавите членки при 

всички обстоятелства създават такъв 

сигнал по отношение на граждани на 

трети държави, ако престъплението 

попада в обхвата на дялове ІІ, ІІІ или 

IV от Директива (ЕС) 2017/541. 

_________________  

71 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). 

 

Or. en 

Обосновка 

Позоваване с разпоредбите на новата директива относно борбата срещу тероризма 

във връзка с терористичните престъпления и престъпленията, свързани с 

терористични групи (дял II), престъпленията, свързани с терористични дейности 

(дял III), както и с помагачеството, подбудителството и опита за извършване на 

такива престъпления (дял IV). 

 

Изменение  283 

Мари-Кристин Вержиа 

 

Предложение за регламент 

Член 22 – заглавие 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Специални правила за въвеждане на 

снимки, портретни снимки и 

дактилографски данни 

Специални правила за въвеждане на 

снимки, портретни снимки и пръстови 

отпечатъци 

Or. fr 

 

Изменение  284 

Жерар Дьопре, Луи Мишел, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 
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Член 22 – параграф 2а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2а. Когато държава членка 

разполага със снимка, портретна 

снимка или дактилографски данни на 

лице, за което друга държава членка е 

подала сигнал в ШИС, тя е длъжна, 

без да се засягат разпоредбите на 

параграф 1, да ги изпрати в 

максимално кратък срок, за да даде 

възможност на подаващата държава 

членка да допълни сигнала. 

Or. fr 

Обосновка 

Разпоредбата вече е предвидена в наръчника за SIRENE, но под формата на 

възможност, а не на задължение. Съгласно доклада на Комисията обаче до 1 януари 

2016 г. в ШИС са въведени точно 793 878 сигнала за лица, но само 90 120 пръстови 

отпечатъка и 133 044 снимки. Ето защо е необходимо разпоредбата да бъде засилена, 

за да може сигналите да бъдат възможно най-пълни. 

 

Изменение  285 

Жерар Дьопре, Луи Мишел, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Член 22 – параграф 2б (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2б. Всяко въвеждане на снимки, 

портретни снимки и дактилографски 

данни на ненавършили пълнолетие 

лица трябва да се извършва при пълно 

зачитане на висшия интерес на 

детето, определен в член 24 от 

Хартата на основните права на 

Европейския съюз и в член 3 от 

Конвенцията на Организацията на 

обединените нации за правата на 

детето от 1989 г. 

Or. fr 
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Изменение  286 

Жерар Дьопре, Луи Мишел, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Член 22 – параграф 2в (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2в. Всяко въвеждане на снимки, 

портретни снимки и дактилографски 

данни не трябва да надхвърля 

необходимото за постигането на 

преследваната цел от общ интерес и 

трябва да подлежи на подходящи 

предпазни мерки. Въвеждането на 

снимки, портретни снимки и 

дактилографски данни трябва да бъде 

разрешено от правото на Съюза или 

на държавите членки. 

 Всяко въвеждане на снимки, 

портретни снимки и дактилографски 

данни в рамките на ШИС II, 

включително съхранението и 

използването с цел установяване на 

самоличността, трябва да е в 

съответствие с приложимите 

разпоредби в областта на защитата 

на данните, предвидени в правните 

инструменти на ШИС II, в 

Регламент (ЕС) 2016/679 и в 

разпоредбите на Директива 2016/680. 

 Разпоредбите, предвидени в тези 

правни инструменти, се прилагат за 

въвеждането на снимки, портретни 

снимки и дактилографски данни на 

граждани на трети държави и на 

граждани на Съюза. 

 В съответствие с принципа на 

определяне на целта, целта и 

начинът на използване с оглед на 

въвеждането на снимки, портретни 

снимки и дактилографски данни в 

ШИС II трябва да бъдат ясно 

определени. За тази цел Комисията е 

оправомощена да приеме акт за 
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изпълнение в съответствие с член 55, 

параграф 2. 

Or. fr 

 

Изменение  287 

Жерар Дьопре, Луи Мишел, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Член 22 – параграф 2г (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2г. Комисията е оправомощена да 

приеме делегиран акт, в който 

подробно се описват правилата и 

процедурите по член 54а (нов) за 

въвеждането на функционалност за 

автоматизирано разпознаване на 

пръстови отпечатъци в ШИС. 

Or. fr 

 

Изменение  288 

Юси Хала-ахо 

 

Предложение за регламент 

Член 23 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Сигнал не може да бъде въведен 

без данните, посочени в член 20, 

параграф 2, букви а), ж), к), м), н) и р). 

Когато даден сигнал се основава на 

решение, взето съгласно член 24, 

параграф 2, се въвеждат и данните, 

посочени в член 20, параграф 2, буква 

с). 

1. Сигнал не може да бъде въведен 

без данните, посочени в член 20, 

параграф 2, букви а), ж), к), м), н) и р), 

при наличие на такива данни. Когато 

даден сигнал се основава на решение, 

взето съгласно член 24, параграф 2, се 

въвеждат и данните, посочени в член 20, 

параграф 2, буква с). 

Or. en 
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Изменение  289 

Мари-Кристин Вержиа 

 

Предложение за регламент 

Член 23 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Сигнал не може да бъде въведен 

без данните, посочени в член 20, 

параграф 2, букви а), ж), к), м), н) и р). 

Когато даден сигнал се основава на 

решение, взето съгласно член 24, 

параграф 2, се въвеждат и данните, 

посочени в член 20, параграф 2, 

буква с). 

1. Сигнал не може да бъде въведен 

без данните, посочени в член 20, 

параграф 2, букви а), б), ж), з), и), к), м), 

н) и р). Когато даден сигнал се основава 

на решение, взето съгласно член 24, 

параграф 2, се въвеждат и данните, 

посочени в член 20, параграф 2, 

буква с). 

Or. fr 

 

Изменение  290 

Костас Хрисогонос 

 

Предложение за регламент 

Член 23 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Сигнал не може да бъде въведен 

без данните, посочени в член 20, 

параграф 2, букви а), ж), к), м), н) и р). 

Когато даден сигнал се основава на 

решение, взето съгласно член 24, 

параграф 2, се въвеждат и данните, 

посочени в член 20, параграф 2, буква 

с). 

1. Сигнал не може да бъде въведен 

без данните, посочени в член 20, 

параграф 2, букви а), б), ж), и), к), м), н) 

и р). Когато даден сигнал се основава на 

решение, взето съгласно член 24, 

параграф 2, се въвеждат и данните, 

посочени в член 20, параграф 2, буква 

с). 

Or. en 

 

Изменение  291 

Елисавет Воземберг-Вриониди 

 

Предложение за регламент 

Член 23 – параграф 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Сигнал не може да бъде въведен 

без данните, посочени в член 20, 

параграф 2, букви а), ж), к), м), н) и р). 

Когато даден сигнал се основава на 

решение, взето съгласно член 24, 

параграф 2, се въвеждат и данните, 

посочени в член 20, параграф 2, буква 

с). 

1. Сигнал не може да бъде въведен 

без данните, посочени в член 20, 

параграф 2, букви а), б), ж), з), и), к), м), 

н) и р). Когато даден сигнал се основава 

на решение, взето съгласно член 24, 

параграф 2, се въвеждат и данните, 

посочени в член 20, параграф 2, буква 

с). 

Or. en 

Обосновка 

Елементите „собствено име“ в буква б), „пол“ в буква з) и „гражданство“ в буква и) 

от член 20 следва да са задължителни при създаването на сигнал, за да се избегне 

неправилното определяне на самоличността на лицата, особено при контрола по 

външните граници. 

 

Изменение  292 

Мириам Дали, Петер Нидермюлер, Емилиян Павел, Биргит Зипел 

 

Предложение за регламент 

Член 23 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. При наличие се въвеждат и 

всички други данни, посочени в член 20, 

параграф 2. 

2. При наличие, както и ако са 

спазени условията за въвеждане на 

данните, се въвеждат и другите данни, 

посочени в член 20, параграф 2. 

Or. en 

Обосновка 

В системата не се въвеждат винаги всички лични данни. Например ДНК профилите 

могат да се добавят само в много специални случаи. 

 

Изменение  293 

Жерар Дьопре, Луи Мишел, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Член 23 – параграф 2 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. При наличие се въвеждат и 

всички други данни, посочени в член 20, 

параграф 2. 

2. Без да се засягат разпоредбите 

на член 22, при наличие се въвеждат и 

всички други данни, посочени в член 20, 

параграф 2. 

Or. fr 

 

Изменение  294 

Жерар Дьопре, Луи Мишел, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Член 23а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 23а  

 Актуализиране на сигнал 

 Когато подаваща държава членка 

разполага с относими допълнителни 

или изменени данни като изброените 

в член 20, параграф 2, тя незабавно 

допълва или коригира съответния 

сигнал. 

Or. fr 

 

Изменение  295 

Жерар Дьопре, Луи Мишел, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Член 23б (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 23б  

 Съвместимост на сигналите 

 1. Преди да въведе нов сигнал, 

държавата членка проверява дали за 

лицето вече е подаден сигнал в ШИС. 
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 2. За едно и също лице в ШИС II може 

да бъде въведен само по един сигнал на 

държава членка. Няколко държави 

членки могат да въведат сигнал за 

едно и също лице, ако сигналите са 

съвместими. 

 3. Когато за дадено лице вече е 

подаден сигнал в ШИС, държавата 

членка, която желае да въведе нов 

сигнал, проверява в съответствие с 

таблицата за съвместимост на 

сигналите за лица, предоставена в 

наръчника за SIRENE, дали е налице 

несъвместимост на сигналите. Ако не 

е налице несъвместимост, 

държавата членка въвежда новия 

сигнал. Ако сигналите са 

несъвместими, между съответните 

бюра SIRENE се извършват 

консултации посредством обмен на 

допълнителна информация, за да се 

постигне споразумение в 

съответствие с реда на 

приоритетност на сигналите, 

предвиден в наръчника за SIRENE. 

Отклоняване от реда на 

приоритетност на сигналите може 

да се допусне след консултации между 

бюрата SIRENE, ако това се налага 

от изключително важни национални 

интереси. 

Or. fr 

Обосновка 

Разпоредби, предвидени в настоящия наръчник за SIRENE, които поради особено 

голямото си значение трябва да фигурират в регламента. 

 

Изменение  296 

Ева Жоли, Юдит Саргентини 

 

Предложение за регламент 

Член 24 – параграф 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Данните за граждани на трети 

държави, по отношение на които е бил 

подаден сигнал с цел отказ за влизане и 

престой, се въвеждат в ШИС въз основа 

на национален сигнал след решение, 

взето от компетентните 

административни или съдебни органи в 

съответствие с процедурните правила, 

предвидени в националното 

законодателство, и въз основа на 

индивидуална оценка. Обжалването на 

такива решения се извършва в 

съответствие с националното 

законодателство. 

1. Данните за граждани на трети 

държави, по отношение на които е бил 

подаден сигнал с цел отказ за влизане и 

престой, се въвеждат в ШИС въз основа 

на национален сигнал след действащо 

решение, взето от компетентните 

административни или съдебни органи в 

съответствие с процедурните правила, 

предвидени в националното 

законодателство, и въз основа на 

индивидуална оценка. Обжалването на 

такива решения се извършва в 

съответствие с националното 

законодателство. Тези обжалвания 

включват ефективни средства за 

правна защита пред 

правораздавателен орган. 

Or. en 

 

Изменение  297 

Мириам Дали, Петер Нидермюлер, Емилиян Павел 

 

Предложение за регламент 

Член 24 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Данните за граждани на трети 

държави, по отношение на които е бил 

подаден сигнал с цел отказ за влизане и 

престой, се въвеждат в ШИС въз основа 

на национален сигнал след решение, 

взето от компетентните 

административни или съдебни органи в 

съответствие с процедурните правила, 

предвидени в националното 

законодателство, и въз основа на 

индивидуална оценка. Обжалването на 

такива решения се извършва в 

съответствие с националното 

законодателство. 

1. Данните за гражданин на 

трета държава, по отношение на 

който може да се подаде сигнал с цел 

отказ за влизане и престой, може да се 

въвеждат в ШИС въз основа на 

национален сигнал след решение, взето 

от компетентните административни или 

съдебни органи в съответствие с 

процедурните правила, предвидени в 

националното законодателство, и въз 

основа на индивидуална оценка. 

Въпросният гражданин на трета 

държава има право да обжалва това 

решение в съответствие с националното 

законодателство. 
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Or. en 

Обосновка 

Формулировката на Комисията е неясна. Възможността за въвеждане в ШИС на 

решение за отказ за влизане и престой следва да бъде установена в параграф 1. След 

това в параграфи 2 и 3 следва да се установят условията, при които държавата 

членка има задължение за въвеждане на такъв сигнал. Освен това в последното 

изречение на параграф 1 следва ясно да се посочва правото на гражданина на трета 

държава да оспорва решението в съответствие с националното законодателство на 

държавата членка, взела това решение. 

 

Изменение  298 

Мириам Дали, Петер Нидермюлер 

 

Предложение за регламент 

Член 24 – параграф 2 – уводна част 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Сигнал се въвежда, когато 

решението по параграф 1 се основава на 

заплаха за обществения ред или 

обществената сигурност, или за 

националната сигурност, каквато 

заплаха може да представлява 

присъствието на въпросния гражданин 

на трета държава на територията на 

държава членка. Такова положение 

може да възникне по-специално в 

случай на: 

(Не се отнася до българския текст.): 

Or. en 

 

Изменение  299 

Ева Жоли, Юдит Саргентини 

 

Предложение за регламент 

Член 24 – параграф 2 – уводна част 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Сигнал се въвежда, когато 

решението по параграф 1 се основава на 

заплаха за обществения ред или 

2. Сигнал се въвежда, когато 

решението по параграф 1 се основава на 

заплаха за обществения ред или 
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обществената сигурност, или за 

националната сигурност, каквато 

заплаха може да представлява 

присъствието на въпросния гражданин 

на трета държава на територията на 

държава членка. Такова положение 

може да възникне по-специално в 

случай на: 

обществената сигурност, или за 

националната сигурност, каквато 

заплаха може да представлява 

присъствието на въпросния гражданин 

на трета държава на територията на 

държава членка. Такова положение 

може да възникне в случай на: 

Or. en 

 

Изменение  300 

Мириам Дали, Петер Нидермюлер, Емилиян Павел 

 

Предложение за регламент 

Член 24 – параграф 2 – буква а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) гражданин на трета държава, 

който е бил осъден в държава членка за 

престъпление, наказуемо с лишаване 

от свобода за срок от поне една 

година; 

а) гражданин на трета държава, 

който е бил осъден в държава членка за 

тежко престъпление или за 

терористично престъпление; 

Or. en 

Обосновка 

Термините „тежко престъпление“ и „терористично престъпление“ формират 

основата на сигналите (на базата на полицейско и съдебно сътрудничество). В 

регламента се съдържат определения на тези термини и поради това следва да се 

използват тук, вместо да се въвежда различна степен на престъпленията, която да 

служи за обосновка на сигнала. 

 

Изменение  301 

Юси Хала-ахо 

 

Предложение за регламент 

Член 24 – параграф 2 – буква а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) гражданин на трета държава, 

който е бил осъден в държава членка за 

а) гражданин на трета държава, 

който е бил осъден за престъпление, 
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престъпление, наказуемо с лишаване от 

свобода за срок от поне една година; 

наказуемо с лишаване от свобода; 

Or. en 

 

Изменение  302 

Мари-Кристин Вержиа 

 

Предложение за регламент 

Член 24 – параграф 2 – буква а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) гражданин на трета държава, 

който е бил осъден в държава членка за 

престъпление, наказуемо с лишаване от 

свобода за срок от поне една година; 

а) гражданин на трета държава, 

който е бил осъден в държава членка за 

престъпление, наказуемо с лишаване от 

свобода за срок от поне пет години; 

Or. fr 

 

Изменение  303 

Ева Жоли, Юдит Саргентини 

 

Предложение за регламент 

Член 24 – параграф 2 – буква а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) гражданин на трета държава, 

който е бил осъден в държава членка за 

престъпление, наказуемо с лишаване от 

свобода за срок от поне една година; 

а) гражданин на трета държава, 

който е бил осъден в държава членка за 

престъпление, наказуемо с лишаване от 

свобода за срок от поне три години; 

Or. en 

 

Изменение  304 

Мари-Кристин Вержиа 

 

Предложение за регламент 

Член 24 – параграф 2 – буква б 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) гражданин на трета държава, по 

отношение на когото има сериозни 

основания да се счита, че е извършил 

тежко престъпление, или по 

отношение на когото съществуват 

явни признаци за намерение да 

извърши такова престъпление на 
територията на държава членка. 

б) гражданин на трета държава, по 

отношение на когото има 

доказателства, че е извършил тежко 

престъпление на територията на 

държава членка. 

Or. fr 

 

Изменение  305 

Мириам Дали, Петер Нидермюлер, Емилиян Павел 

 

Предложение за регламент 

Член 24 – параграф 2 – буква б 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) гражданин на трета държава, по 

отношение на когото има сериозни 

основания да се счита, че е извършил 

тежко престъпление, или по отношение 

на когото съществуват явни признаци 

за намерение да извърши такова 

престъпление на територията на 

държава членка. 

б) гражданин на трета държава, по 

отношение на когото има явно 

доказателство да се предполага, че е 

извършил тежко престъпление, или по 

отношение на когото съществува явно 

доказателство за намерение да 

извърши такова престъпление на 

територията на държава членка. 

Or. en 

Обосновка 

Важно е въвеждането на сигнали да се основава на доказателства срещу въпросните 

граждани на трети държави, а не на обикновено подозрение. 

 

Изменение  306 

Юси Хала-ахо 

 

Предложение за регламент 

Член 24 – параграф 2 – буква б 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 
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б) гражданин на трета държава, по 

отношение на когото има сериозни 

основания да се счита, че е извършил 

тежко престъпление, или по 

отношение на когото съществуват явни 

признаци за намерение да извърши 

такова престъпление на територията на 

държава членка. 

б) гражданин на трета държава, по 

отношение на когото има сериозни 

основания да се счита, че е извършил 

престъпление, или по отношение на 

когото съществуват явни признаци за 

намерение да извърши престъпление на 

територията на държава членка. 

Or. en 

 

Изменение  307 

Жерар Дьопре, Луи Мишел, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Член 24 – параграф 2а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2а. При всички обстоятелства се 

въвежда сигнал, когато решението по 

параграф 1 се отнася до гражданин на 

трета държава, осъден в държава 

членка за някое от престъпленията, 

посочени в Директива 2017/541 

относно борбата с тероризма. 

Or. fr 

 

Изменение  308 

Юси Хала-ахо 

 

Предложение за регламент 

Член 24 - параграф 2а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. Гражданин на трета държава, 

който е много вероятно да се опита 

да наруши системата за убежище на 

държавата членка в съответствие с 

член 36, параграф 1 или параграф 2 от 

Регламент (ЕС) № ХХХ/ХХХ 

(Регламент относно процедурите за 
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убежище). 

Or. en 

 

Изменение  309 

Жерар Дьопре, Луи Мишел, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Член 24 – параграф 2б (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2б. При всички обстоятелства се 

въвежда сигнал, когато решението по 

параграф 1 се отнася до гражданин на 

трета държава, осъден в държава 

членка на лишаване от свобода за срок 

от поне пет години. 

Or. fr 

 

Изменение  310 

Мари-Кристин Вержиа 

 

Предложение за регламент 

Член 24 – параграф 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Сигнал се въвежда, когато 

решението по параграф 1 представлява 

забрана за влизане, издадена в 

съответствие с процедури, спазващи 

разпоредбите на 

Директива 2008/115/ЕО. Подаващата 

държава членка гарантира, че сигналът 

влиза в действие в ШИС в момента на 

връщане на засегнатия гражданин на 

трета държава. Потвърждението на 

връщането се съобщава на подаващата 

държава членка в съответствие с член 6 

от Регламент (ЕС) 2018/xxx [Регламента 

относно връщането]. 

3. Сигнал се въвежда, когато 

решението по параграф 1 представлява 

забрана за влизане, издадена в 

съответствие с процедури, спазващи 

разпоредбите на 

Директива 2008/115/ЕО. Подаващата 

държава членка гарантира, че сигналът 

влиза в действие в ШИС в момента, в 

който спрямо засегнатия гражданин на 

трета държава бъде прието решение за 

връщане съгласно определението в 

член 3, точка 4 от Директива 

2008/115/ЕО и след като са изчерпани 

или са обявени за недопустими всички 

евентуални обжалвания. 
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Потвърждението на връщането се 

съобщава на подаващата държава 

членка в съответствие с член 6 от 

Регламент (ЕС) 2018/xxx и се заличава 

незабавно от ШИС II от същата 

държава членка в съответствие с 

член 6, параграф 2 от същия 

регламент [Регламента относно 

връщането]. 

Or. fr 

 

Изменение  311 

Мириам Дали 

 

Предложение за регламент 

Член 24 – параграф 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Сигнал се въвежда, когато 

решението по параграф 1 представлява 

забрана за влизане, издадена в 

съответствие с процедури, спазващи 

разпоредбите на 
Директива 2008/115/ЕО. Подаващата 

държава членка гарантира, че сигналът 

влиза в действие в ШИС в момента на 

връщане на засегнатия гражданин на 

трета държава. Потвърждението на 

връщането се съобщава на подаващата 

държава членка в съответствие с член 6 

от Регламент (ЕС) 2018/xxx [Регламента 

относно връщането]. 

3. Сигнал се въвежда и когато 

решението по параграф 1 представлява 

забрана за влизане, издадена в 

съответствие с Директива 2008/115/ЕО. 

Подаващата държава членка гарантира, 

че сигналът влиза в действие в ШИС в 

момента на връщане на засегнатия 

гражданин на трета държава. 

Потвърждението на връщането се 

съобщава на подаващата държава 

членка в съответствие с член 6 от 

Регламент (ЕС) 2018/xxx [Регламента 

относно връщането]. 

Or. en 

Обосновка 

Поясняване на използвания правен език. 

 

Изменение  312 

Жерар Дьопре, Луи Мишел, Петър Йежек 
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Предложение за регламент 

Член 25а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 25а  

 Условия, на които трябва да 

отговарят сигналите за отказ за 

влизане и престой по отношение на 

лица, които са участвали в дейност, 

посочена в дялове II и III от 

Директива (ЕС) 2017/541 относно 

борбата с тероризма 

 1. Когато държава членка въведе 

сигнал за отказ за влизане и престой 

по отношение на лице, което е 

участвало в дейност, посочена в 

Директива 2017/541, успоредно с това 

тя споделя информацията с 

Европейския център на Европол за 

борба с тероризма. 

 2. При открито съответствие на 

сигнал за отказ за влизане и престой 

по отношение на лице, което е 

участвало в дейност по предходния 

параграф, изпълняващата сигнала 

държава членка незабавно информира 

държавата членка, която е подала 

сигнала, и Европейския център на 

Европол за борба с тероризма. 

 3. За да се гарантира това, 

Комисията е оправомощена да приеме 

акт за изпълнение в съответствие с 

член 55, параграф 2 с цел да се 

уточнят начините на комуникация. 

Or. fr 

Обосновка 

Към момента съответствията относно лице, за което е подаден сигнал в ШИС, са 

известни само на подаващата сигнала държава членка и на държавата членка, която 

извършва справката. Съгласно съображение 34 държавите членки следва да обменят 

с Европол информация относно отнасящата се до тероризъм дейност успоредно с 

въвеждането на сигнал в ШИС, а така също и относно намерените съответствия и 

свързаната информация. 
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Изменение  313 

Мари-Кристин Вержиа 

 

Предложение за регламент 

Член 26 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Когато държава членка обмисля 

предоставянето на разрешение за 

пребиваване или друго разрешение, 

даващо право на престой на гражданин 

на трета държава, за когото друга 

държава членка е въвела сигнал за отказ 

за влизане и престой, тя първо се 

консултира с подаващата държава 

членка чрез обмен на допълнителна 

информация и взема под внимание 

интересите на тази държава членка. 

Подаващата държава членка предоставя 

окончателен отговор в срок от седем 

дни. Когато държавата членка, която 

обмисля предоставянето на разрешение 

за пребиваване или друго разрешение, 

даващо право на престой, реши да го 

предостави, сигналът за отказ за влизане 

и престой се заличава. 

1. Когато държава членка обмисля 

предоставянето на разрешение за 

пребиваване или друго разрешение, 

даващо право на престой на гражданин 

на трета държава, за когото друга 

държава членка е въвела сигнал за отказ 

за влизане и престой, тя първо се 

консултира с подаващата държава 

членка чрез обмен на допълнителна 

информация. Подаващата държава 

членка предоставя окончателен отговор 

в срок от седем дни. Когато държавата 

членка, която обмисля предоставянето 

на разрешение за пребиваване или друго 

разрешение, даващо право на престой, 

реши да го предостави, сигналът за 

отказ за влизане и престой се заличава. 

Or. fr 

 

Изменение  314 

Милтиадис Киркос 

 

Предложение за регламент 

Член 26 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Когато държава членка обмисля 

предоставянето на разрешение за 

пребиваване или друго разрешение, 

даващо право на престой на гражданин 

на трета държава, за когото друга 

държава членка е въвела сигнал за отказ 

1. Когато държава членка обмисля 

предоставянето на разрешение за 

пребиваване или друго разрешение, 

даващо право на престой на гражданин 

на трета държава, за когото друга 

държава членка е въвела сигнал за отказ 
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за влизане и престой, тя първо се 

консултира с подаващата държава 

членка чрез обмен на допълнителна 

информация и взема под внимание 

интересите на тази държава членка. 

Подаващата държава членка предоставя 

окончателен отговор в срок от седем 

дни. Когато държавата членка, която 

обмисля предоставянето на разрешение 

за пребиваване или друго разрешение, 

даващо право на престой, реши да го 

предостави, сигналът за отказ за влизане 

и престой се заличава. 

за влизане и престой, тя първо се 

консултира с подаващата държава 

членка чрез обмен на допълнителна 

информация и взема под внимание 

интересите на тази държава членка. 

Подаващата държава членка предоставя 

окончателен отговор за предпочитане в 

срок от седем дни. Когато държавата 

членка, която обмисля предоставянето 

на разрешение за пребиваване или друго 

разрешение, даващо право на престой, 

реши да го предостави, сигналът за 

отказ за влизане и престой се заличава. 

Or. en 

 

Изменение  315 

Жерар Дьопре, Луи Мишел, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Член 27а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 27а  

 Действия, които трябва да бъдат 

предприети във връзка със сигнал 

 1. При открито съответствие по 

отношение на гражданин на трета 

държава, за когото е подаден сигнал в 

съответствие с членове 24 и 27, 

компетентният орган трябва да 

предприеме следните действия, без да 

се засягат разпоредбите на член 25, 

параграф 2 и при зачитане на 

принципите и разпоредбите на 

Женевската конвенция от 1951 г., и 

по-специално принципа на забрана за 

връщане: 

 а) да откаже да му издаде виза или 

разрешение за пътуване или; 

 б) да откаже влизане. 

 В случай че съответствието се 

задейства във вътрешността на 
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територията, въпросният 

гражданин на трета държава трябва 

да бъде задържан, разпитан и 

предаден на компетентните органи с 

оглед на вземането на необходимите 

решения. 

 2. Допълнителните подробности 

относно изпълнението на 

действията и обмена на 

допълнителна информация са 

описани в наръчника за SIRENE. 

Or. fr 

 

Изменение  316 

Мари-Кристин Вержиа 

 

Предложение за регламент 

Член 28 – заглавие 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Специални правила за проверка или 

търсене със снимки, портретни 

снимки и дактилографски данни 

Специални правила за проверка или 

търсене със снимки и пръстови 

отпечатъци 

Or. fr 

 

Изменение  317 

Мириам Дали, Петер Нидермюлер 

 

Предложение за регламент 

Член 28 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Снимки, портретни снимки и 

дактилографски данни се извличат от 

ШИС с цел проверка на самоличността 

на лице, чието местонахождение е 

установено в резултат на буквено-

цифрово търсене, осъществено в ШИС. 

1. Когато такива данни се 

съдържат във въведен в ШИС сигнал, 
снимки, портретни снимки или 

дактилографски данни се извличат от 

ШИС с цел проверка на самоличността 

на лице, чието местонахождение е 

установено в резултат на буквено-
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цифрово търсене, осъществено в ШИС. 

Or. en 

Обосновка 

Още веднъж е важно да стане ясно, че подобни данни невинаги са налични във въведен 

в ШИС сигнал. Всяка от съответните категории данни може да се използва за 

проверка на самоличността на въпросното лице. 

 

Изменение  318 

Жерар Дьопре, Луи Мишел, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Член 28 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Снимки, портретни снимки и 

дактилографски данни се извличат от 

ШИС с цел проверка на самоличността 

на лице, чието местонахождение е 

установено в резултат на буквено-

цифрово търсене, осъществено в ШИС. 

1. Снимки, портретни снимки и 

дактилографски данни се извличат от 

ШИС с цел потвърждаване на 

самоличността на лице, чието 

местонахождение е установено в 

резултат на буквено-цифрово търсене, 

осъществено в ШИС. 

Or. fr 

 

Изменение  319 

Мари-Кристин Вержиа 

 

Предложение за регламент 

Член 28 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Снимки, портретни снимки и 

дактилографски данни се извличат от 

ШИС с цел проверка на самоличността 

на лице, чието местонахождение е 

установено в резултат на буквено-

цифрово търсене, осъществено в ШИС. 

1. Снимки и пръстови 

отпечатъци се извличат от ШИС с цел 

проверка на самоличността на лице, 

чието местонахождение е установено в 

резултат на буквено-цифрово търсене, 

осъществено в ШИС. 

Or. fr 
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Изменение  320 

Жерар Дьопре, Луи Мишел, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Член 28 – параграф 1а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1а. Преди да се въведе нов сигнал, 

може да се направи справка с 

помощта на пръстови отпечатъци, 

за да се провери дали лицето вече 

фигурира в ШИС под различна 

самоличност или във връзка с друг 

сигнал. 

Or. fr 

 

Изменение  321 

Ева Жоли, Юдит Саргентини 

 

Предложение за регламент 

Член 28 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Дактилографски данни могат 

да се използват също за установяване 

на самоличността на дадено лице. 
Дактилографските данни, съхранявани в 

ШИС, се използват с цел установяване 

на самоличността, ако самоличността на 

лицето не може да бъде установена с 

други средства. 

2. Дактилографските данни, 

съхранявани в ШИС, може да се 

използват и с цел установяване на 

самоличността, ако самоличността на 

лицето не може да бъде установена с 

други средства. 

Or. en 

 

Изменение  322 

Емилиян Павел 

 

Предложение за регламент 

Член 28 – параграф 2 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Дактилографски данни могат да 

се използват също за установяване на 

самоличността на дадено лице. 

Дактилографските данни, съхранявани в 

ШИС, се използват с цел установяване 

на самоличността, ако самоличността на 

лицето не може да бъде установена с 

други средства. 

2. Дактилографски данни, ако са 

налични, могат да се използват също за 

установяване на самоличността на 

дадено лице. Дактилографските данни, 

съхранявани в ШИС, се използват с цел 

установяване на самоличността, ако 

самоличността на лицето не може да 

бъде установена с други средства. 

Or. en 

 

Изменение  323 

Мари-Кристин Вержиа 

 

Предложение за регламент 

Член 28 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Дактилографски данни могат да 

се използват също за установяване на 

самоличността на дадено лице. 

Дактилографските данни, 

съхранявани в ШИС, се използват с цел 

установяване на самоличността, ако 

самоличността на лицето не може да 

бъде установена с други средства. 

2. Пръстови отпечатъци могат да 

се използват също за установяване на 

самоличността на дадено лице. 

Пръстовите отпечатъци, 

съхранявани в ШИС, се използват с цел 

установяване на самоличността, ако 

самоличността на лицето не може да 

бъде установена с други средства. 

Or. fr 

 

Изменение  324 

Мари-Кристин Вержиа 

 

Предложение за регламент 

Член 28 – параграф 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. В дактилографските данни, 

съхранявани в ШИС във връзка със 

сигнали, подадени съгласно член 24, 

може да се извършва и търсене с 

заличава се 
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пълни или непълни набори от 

пръстови отпечатъци или 

отпечатъци на длани, намерени на 

местопрестъпление в хода на 

разследване, в случаите, в които 

може да се установи с висока степен 

на вероятност, че принадлежат на 

извършителя на престъплението, при 

условие че компетентните органи не 

могат да установят самоличността 

на лицето посредством други 

национални, европейски или 

международни бази данни. 

Or. fr 

 

Изменение  325 

Ева Жоли, Юдит Саргентини 

 

Предложение за регламент 

Член 28 – параграф 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. В дактилографските данни, 

съхранявани в ШИС във връзка със 

сигнали, подадени съгласно член 24, 

може да се извършва и търсене с пълни 

или непълни набори от пръстови 

отпечатъци или отпечатъци на длани, 

намерени на местопрестъпление в 

хода на разследване, в случаите, в които 

може да се установи с висока степен на 

вероятност, че принадлежат на 

извършителя на престъплението, при 

условие че компетентните органи не 

могат да установят самоличността на 

лицето посредством други национални, 

европейски или международни бази 

данни. 

3. В дактилографските данни, 

съхранявани в ШИС във връзка със 

сигнали, подадени съгласно член 24, 

може да се извършва и търсене с пълни 

или непълни набори от пръстови 

отпечатъци или отпечатъци на длани, 

намерени на места, където са 

извършени тежки или терористични 

престъпления, в хода на разследване, в 

случаите, в които може да се установи с 

висока степен на вероятност, че 

принадлежат на извършителя на 

тежкото или терористичното 

престъпление, при условие че 

компетентните органи не могат да 

установят самоличността на лицето 

посредством други национални, 

европейски или международни бази 

данни. 

Or. en 



 

PE609.653v01-00 128/201 AM\1134513BG.docx 

BG 

 

Изменение  326 

Мириам Дали, Петер Нидермюлер, Биргит Зипел 

 

Предложение за регламент 

Член 28 – параграф 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. В дактилографските данни, 

съхранявани в ШИС във връзка със 

сигнали, подадени съгласно член 24, 

може да се извършва и търсене с пълни 

или непълни набори от пръстови 

отпечатъци или отпечатъци на длани, 

намерени на местопрестъпление в 

хода на разследване, в случаите, в които 

може да се установи с висока степен на 

вероятност, че принадлежат на 

извършителя на престъплението, при 

условие че компетентните органи не 

могат да установят самоличността на 

лицето посредством други национални, 

европейски или международни бази 

данни. 

3. В дактилографските данни, 

съхранявани в ШИС във връзка със 

сигнали, подадени съгласно член 24, 

може да се извършва и търсене с пълни 

или непълни набори от пръстови 

отпечатъци или отпечатъци на длани, 

намерени на места, където са 

извършени тежки или терористични 

престъпления, в хода на разследване, в 

случаите, в които може да се установи с 

висока степен на вероятност, че 

принадлежат на извършителя на 

престъплението, при условие че 

компетентните органи не могат да 

установят самоличността на лицето 

посредством други национални, 

европейски или международни бази 

данни. 

Or. en 

Обосновка 

Изменението се внася с цел правна сигурност и съгласуваност с други изменения. 

 

Изменение  327 

Жерар Дьопре, Луи Мишел, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Член 28 – параграф 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. В дактилографските данни, 

съхранявани в ШИС във връзка със 

сигнали, подадени съгласно член 24, 

може да се извършва и търсене с пълни 

3. В дактилографските данни, 

съхранявани в ШИС във връзка със 

сигнали, подадени съгласно членове 24 

и 27, може да се извършва и търсене с 
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или непълни набори от пръстови 

отпечатъци или отпечатъци на длани, 

намерени на местопрестъпление в хода 

на разследване, в случаите, в които 

може да се установи с висока степен на 

вероятност, че принадлежат на 

извършителя на престъплението, при 

условие че компетентните органи не 

могат да установят самоличността на 

лицето посредством други национални, 

европейски или международни бази 

данни. 

пълни или непълни набори от пръстови 

отпечатъци или отпечатъци на длани, 

намерени на местопрестъпление в хода 

на разследване, в случаите, в които 

може да се установи с висока степен на 

вероятност, че принадлежат на 

извършителя на престъплението, при 

условие че компетентните органи не 

могат да установят самоличността на 

лицето посредством други национални, 

европейски или международни бази 

данни. 

Or. fr 

 

Изменение  328 

Мириам Дали, Петер Нидермюлер 

 

Предложение за регламент 

Член 28 – параграф 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Веднага след като е налице 

техническа възможност за това и 

при гарантиране на висока степен на 

надеждност на определянето на 

самоличността, снимките и 

портретните снимки могат да се 

използват за установяване на 

самоличността на дадено лице. 

Установяване на самоличността въз 

основа на снимки или портретни 

снимки се извършва само на 

редовните гранични контролно-

пропускателни пунктове, където се 

използват системи за 

самообслужване и системи за 

автоматизиран граничен контрол. 

заличава се 

Or. en 

Обосновка 

Задължението за установяване на самоличността на постоянните гранични 

контролно-пропускателни пунктове вече е въведено в Кодекса на шенгенските граници 
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и използването на портретни снимки за подобно установяване на самоличността вече 

е предвидено в Системата за влизане/излизане. Поради това този параграф не е 

необходим. 

 

Изменение  329 

Ева Жоли, Юдит Саргентини 

 

Предложение за регламент 

Член 28 – параграф 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Веднага след като е налице 

техническа възможност за това и 

при гарантиране на висока степен на 

надеждност на определянето на 

самоличността, снимките и 

портретните снимки могат да се 

използват за установяване на 

самоличността на дадено лице. 

Установяване на самоличността въз 

основа на снимки или портретни 

снимки се извършва само на 

редовните гранични контролно-

пропускателни пунктове, където се 

използват системи за 

самообслужване и системи за 

автоматизиран граничен контрол. 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  330 

Жерар Дьопре, Луи Мишел, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Член 28 – параграф 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Веднага след като е налице 

техническа възможност за това и при 

гарантиране на висока степен на 

надеждност на определянето на 

самоличността, снимките и портретните 

снимки могат да се използват за 

4. Веднага след като е налице 

техническа възможност за това и при 

гарантиране на висока степен на 

надеждност на определянето на 

самоличността, снимките и портретните 

снимки могат да се използват за 
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установяване на самоличността на 

дадено лице. Установяване на 

самоличността въз основа на снимки 

или портретни снимки се извършва само 

на редовните гранични контролно-

пропускателни пунктове, където се 

използват системи за самообслужване и 

системи за автоматизиран граничен 

контрол. 

установяване на самоличността на 

дадено лице и за целите и условията, 

посочени в параграф 3. Установяване 

на самоличността въз основа на снимки 

или портретни снимки се извършва само 

на редовните гранични контролно-

пропускателни пунктове, където се 

използват системи за самообслужване и 

системи за автоматизиран граничен 

контрол, и за целите и условията, 

посочени в параграф 3. Преди 

въвеждането на тази 

функционалност в ШИС Комисията 

следва да представи доклад относно 

наличността и степента на 

развитие на необходимите 

технологии. В процеса на изготвяне 

на този доклад се извършват 

консултации с Европейския 

парламент. 

Or. fr 

 

Изменение  331 

Юси Хала-ахо 

 

Предложение за регламент 

Член 28 – параграф 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Веднага след като е налице 

техническа възможност за това и при 

гарантиране на висока степен на 

надеждност на определянето на 

самоличността, снимките и портретните 

снимки могат да се използват за 

установяване на самоличността на 

дадено лице. Установяване на 

самоличността въз основа на снимки 

или портретни снимки се извършва 

само на редовните гранични 

контролно-пропускателни пунктове, 

където се използват системи за 

самообслужване и системи за 

автоматизиран граничен контрол. 

4. Веднага след като е налице 

техническа възможност за това и при 

гарантиране на висока степен на 

надеждност на определянето на 

самоличността, снимките и портретните 

снимки могат да се използват за 

установяване на самоличността на 

дадено лице. 
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Or. en 

Обосновка 

Установяването на самоличността въз основа на снимки или портретни снимки 

следва да бъде разрешено навсякъде, когато това е технически възможно. 

 

Изменение  332 

Мари-Кристин Вержиа 

 

Предложение за регламент 

Член 28 – параграф 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Веднага след като е налице 

техническа възможност за това и при 

гарантиране на висока степен на 

надеждност на определянето на 

самоличността, снимките и 

портретните снимки могат да се 

използват за установяване на 

самоличността на дадено лице. 

Установяване на самоличността въз 

основа на снимки или портретни 

снимки се извършва само на редовните 

гранични контролно-пропускателни 

пунктове, където се използват системи 

за самообслужване и системи за 

автоматизиран граничен контрол. 

4. Веднага след като е налице 

техническа възможност за това и при 

гарантиране на висока степен на 

надеждност на определянето на 

самоличността, снимките могат да се 

използват за установяване на 

самоличността на дадено лице. 

Установяване на самоличността въз 

основа на снимки се извършва само на 

редовните гранични контролно-

пропускателни пунктове, където се 

използват системи за самообслужване и 

системи за автоматизиран граничен 

контрол. 

Or. fr 

 

Изменение  333 

Жерар Дьопре, Луи Мишел, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Член 28 – параграф 4а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4а. Всяко обработване на снимки, 

портретни снимки и дактилографски 

данни не трябва да надхвърля 

необходимото за постигането на 
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преследваната цел от общ интерес и 

трябва да подлежи на подходящи 

предпазни мерки. Използването на 

снимки, портретни снимки и 

дактилографски данни трябва да бъде 

разрешено от правото на Съюза или 

на държавите членки. 

 Всяко обработване на снимки, 

портретни снимки и дактилографски 

данни в рамките на ШИС II, 

включително съхранението и 

използването с цел установяване на 

самоличността, трябва да е в 

съответствие с приложимите 

разпоредби в областта на защитата 

на данните, предвидени в правните 

инструменти на ШИС II, в 

Регламент (ЕС) 2016/679 и в 

разпоредбите на Директива 2016/680. 

Разпоредбите, предвидени в тези 

правни инструменти, се прилагат за 

обработването на снимки, 

портретни снимки и дактилографски 

данни на граждани на трети 

държави и на граждани на Съюза. 

 В съответствие с принципа на 

определяне на целта, целта и 

начинът на използване на снимки, 

портретни снимки и дактилографски 

данни в ШИС II трябва да бъдат ясно 

определени. За тази цел Комисията е 

оправомощена да приеме акт за 

изпълнение в съответствие с член 55, 

параграф 2. 

Or. fr 

 

Изменение  334 

Жерар Дьопре, Луи Мишел, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Член 28 – параграф 4б (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 
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 4б. Всяко обработване на снимки, 

портретни снимки и дактилографски 

данни на ненавършили пълнолетие 

лица трябва да се извършва при пълно 

зачитане на висшия интерес на 

детето, определен в член 24 от 

Хартата на основните права на 

Европейския съюз и в член 3 от 

Конвенцията на Организацията на 

обединените нации за правата на 

детето от 1989 г. 

Or. fr 

 

Изменение  335 

Жерар Дьопре, Луи Мишел, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Член 28 – параграф 4в (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4в. Комисията е оправомощена да 

приеме делегиран акт по член 54а 

(нов) за въвеждането на 

функционалност за автоматизирано 

разпознаване на пръстови 

отпечатъци в ШИС. 

Or. fr 

 

Изменение  336 

Мириам Дали, Петер Нидермюлер 

 

Предложение за регламент 

Член 29 - параграф 1 – буква г 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) разглеждането на условията и 

вземането на решения във връзка с 

влизането и престоя на граждани на 

трети държави на територията на 

държавите членки, включително 

г) разглеждането на условията и 

вземането на решения във връзка с 

влизането и престоя на граждани на 

трети държави на територията на 

държавите членки, включително 
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относно разрешенията за пребиваване и 

визите за дългосрочно пребиваване, и с 

връщането на граждани на трети 

държави; 

относно разрешенията за пребиваване и 

визите за дългосрочно пребиваване, и с 

връщането на граждани на трети 

държави, доколкото тези органи не 

представляват „решаващи органи“ 

съгласно посоченото в член 2, буква е) 

от Директива 2013/32/ЕС1a, и когато е 

целесъобразно – предоставянето на 

консултации в съответствие с 

Регламент (ЕО) № 377/20041b; 

 _________________ 

 1a Директива 2013/32/EС на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 26 юни 2013 година относно 

общите процедури за предоставяне и 

отнемане на международна закрила. 

 1b Регламент (ЕО) № 377/2004 на 

Съвета от 19 февруари 2004 година за 

създаване на мрежа от служители за 

връзка по въпросите на имиграцията. 

Or. en 

Обосновка 

Предложената формулировка е в съответствие с определението за „имиграционни 

органи“ в наскоро приетия Регламент относно създаването на Система за 

влизане/излизане. Достъпът за органите в областта на убежището ще наруши 

принципа на ограничаване и ще е извън обхвата на предложеното правно основание. 

 

Изменение  337 

Емилиян Павел 

 

Предложение за регламент 

Член 29 – параграф 3а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3a. Правото на достъп до 

въведените в ШИС данни и правото 

на търсене в тези данни може да се 

упражняват от компетентните 

органи за издаване на документи за 

самоличност като паспорти, лични 

карти, разрешения за пребиваване, 
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при изпълнението на техните задачи 

и при спазване на правилата за 

въвеждане и проверка на 

съвместимостта на сигналите. 

Достъпът на тези органи се урежда 

от законодателството на всяка 

държава членка. 

Or. en 

 

Изменение  338 

Жерар Дьопре, Луи Мишел, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Член 30 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Когато при търсене, извършено 

от Европол, се установи съществуването 

на сигнал в ШИС, Европол информира 

подаващата държава членка 

посредством каналите, определени в 

Регламент (ЕС) 2016/794. 

2. Когато при търсене, извършено 

от Европол, се установи съществуването 

на сигнал в ШИС, Европол информира 

подаващата държава членка 

посредством обмен на допълнителна 

информация чрез средствата на 

комуникационната инфраструктура 

и в съответствие с разпоредбите, 

предвидени в наръчника за SIRENE. До 

момента, в който Европол ще може 

да използва предвидените 

функционалности за обмен на 

допълнителна информация, той 

информира подаващата държава 

членка посредством каналите, 

определени в Регламент (ЕС) 2016/794. 

Or. fr 

 

Изменение  339 

Ева Жоли, Юдит Саргентини 

 

Предложение за регламент 

Член 30 – параграф 2 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Когато при търсене, извършено 

от Европол, се установи съществуването 

на сигнал в ШИС, Европол информира 

подаващата държава членка 

посредством каналите, определени в 

Регламент (ЕС) 2016/794. 

2. Когато при търсене, извършено 

от Европол, се установи съществуването 

на сигнал в ШИС, Европол незабавно 

информира подаващата държава членка 

посредством каналите, определени в 

Регламент (ЕС) 2016/794. 

Or. en 

 

Изменение  340 

Ева Жоли, Юдит Саргентини 

 

Предложение за регламент 

Член 30 – параграф 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Използването на информацията, 

получена от търсене в ШИС, става само 

със съгласието на съответната държава 

членка. Ако държавата членка разреши 

използването на тази информация, 

работата на Европол с тази информация 

се урежда от Регламент (ЕС) 2016/794. 

Европол има право да предоставя тази 

информация на трети държави и трети 

органи само със съгласието на 

съответната държава членка. 

3. Използването на информацията, 

получена от търсене в ШИС, става само 

със съгласието на съответната държава 

членка. Ако държавата членка разреши 

използването на тази информация, 

работата на Европол с тази информация 

се урежда от Регламент (ЕС) 2016/794. 

Европол има право да предоставя тази 

информация на трети държави и трети 

органи само със съгласието на 

съответната държава членка и при 

пълно спазване на законодателството 

на Съюза относно защитата на 

данните. 

Or. en 

 

Изменение  341 

Жерар Дьопре, Луи Мишел, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Член 30 – параграф 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 
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3. Използването на информацията, 

получена от търсене в ШИС, става само 

със съгласието на съответната 

държава членка. Ако държавата членка 

разреши използването на тази 

информация, работата на Европол с тази 

информация се урежда от 

Регламент (ЕС) 2016/794. Европол има 

право да предоставя тази информация 

на трети държави и трети органи само 

със съгласието на съответната 

държава членка. 

3. Използването на информацията, 

получена от търсене в ШИС, става само 

със съгласието на държавата членка, 

подала сигнала. Ако държавата членка 

разреши използването на тази 

информация, работата на Европол с тази 

информация се урежда от 

Регламент (ЕС) 2016/794. Европол има 

право да предоставя тази информация 

на трети държави и трети органи само 

със съгласието на държавата членка, 

подала сигнала. 

Or. fr 

 

Изменение  342 

Жерар Дьопре, Луи Мишел, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Член 30 – параграф 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Европол може да поиска 

допълнителна информация от 

съответната държава членка в 

съответствие с разпоредбите на 

Регламент (ЕС) 2016/794. 

4. Европол може да поиска 

допълнителна информация от 

държавата членка, подала сигнала, в 

съответствие с разпоредбите на 

Регламент (ЕС) 2016/794. 

Or. fr 

 

Изменение  343 

Мириам Дали, Петер Нидермюлер 

 

Предложение за регламент 

Член 30 – параграф 7 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

7. Всички копия, посочени в 

параграф 6, които водят до офлайн бази 

данни, могат да се съхраняват за срок не 

по-дълъг от 48 часа. Този срок може да 

бъде удължен в извънредни случаи до 

7. Всички копия, посочени в 

параграф 6, които водят до офлайн бази 

данни, могат да се съхраняват за срок не 

по-дълъг от 48 часа. Когато Европол 

създава офлайн база данни с данни от 
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приключването на извънредния 

случай. Европол докладва всяко такова 

удължаване на Европейския надзорен 

орган по защита на данните. 

ШИС, той докладва тази база данни 

на Европейския надзорен орган по 

защита на данните. 

Or. en 

Обосновка 

В текста на Комисията се предоставя необосновано право на Европол да поддържа 

офлайн база данни с данни от ШИС, след като обяви дадена ситуация за извънредна. 

От друга страна, тъй като Европол има достъп до ШИС, няма абсолютно никаква 

нужда да задържа данните в офлайн база данни за по-дълго от първоначално 

посочения срок от 48 часа, създавайки излишен риск. Поради това от Европол следва 

да се изисква да уведомява Европейския надзорен орган по защита на данните 

(ЕНОЗД), когато създава такава офлайн база данни. 

 

Изменение  344 

Жерар Дьопре, Луи Мишел, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Член 30 – параграф 9 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

9. С цел проверка на 

законосъобразността на обработването 

на данни, самонаблюдение и 

осигуряване на подходяща сигурност и 

цялост на данните, Европол следва да 

води записи за всеки достъп до ШИС и 

търсене в нея. Тези записи и 

документация не съставляват 

неправомерно изтегляне или копиране 

на части от ШИС. 

9. С цел проверка на 

законосъобразността на обработването 

на данни, самонаблюдение и 

осигуряване на подходяща сигурност и 

цялост на данните, Европол следва да 

води записи за всеки достъп до ШИС и 

търсене в нея. Тези записи и 

документация не съставляват 

неправомерно изтегляне или копиране 

на части от ШИС. Съдържанието, 

срокът на съхранение, устройството 

и форматите на тези записи се 

определят в съответствие с член 12. 

Or. fr 

 

Изменение  345 

Мари-Кристин Вержиа 
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Предложение за регламент 

Член 31 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

[...] заличава се 

Or. fr 

 

Изменение  346 

Мириам Дали, Петер Нидермюлер, Емилиян Павел 

 

Предложение за регламент 

Член 31 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. В съответствие с член 40, 

параграф 8 от Регламент (ЕС) 2016/1624 

членовете на европейските екипи за 

гранична и брегова охрана или на 

екипите от персонал, изпълняващ 

задачи в областта на връщането, и 

членовете на екипите за съдействие в 

управлението на миграцията в рамките 

на своя мандат имат право на достъп до 

данните, въведени в ШИС, и на търсене 

в тях. 

1. В съответствие с член 40, 

параграф 8 от Регламент 

(ЕС) 2016/16241a членовете на 

европейските екипи за гранична и 

брегова охрана и членовете на екипите 

за съдействие в управлението на 

миграцията в рамките на своя мандат 

имат право на достъп до данните, 

въведени в ШИС, и на търсене в тях. 

 _________________ 

 1a РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/1624 НА 

ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 

СЪВЕТА от 14 септември 2016 година 

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. 

Or. en 
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Обосновка 

Заличеният текст е излишен. Съгласно член 40, параграф 1 от Регламент (ЕС) 

2016/1624 за европейската гранична и брегова охрана членовете на екипите „трябва 

да са способни да изпълняват всички задачи и да упражняват всички правомощия за ... 

и връщане, както и тези, необходими за изпълнение на целите на ... Директива 

2008/115/ЕО“ (Директива относно връщането). С други думи, екипите на 

европейската гранична и брегова охрана могат да изпълняват всички задачи, свързани 

с връщането. Не е необходимо да се предоставя достъп на други екипи от персонал на 

европейската агенция за гранична и брегова охрана. 

 

Изменение  347 

Мириам Дали, Петер Нидермюлер, Емилиян Павел 

 

Предложение за регламент 

Член 31 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Членовете на европейските екипи 

за гранична и брегова охрана или на 

екипите от персонал, изпълняващ 

задачи в областта на връщането, и 

членовете на екипите за съдействие в 

управлението на миграцията 

осъществяват достъп до данните, 

въведени в ШИС, и извършват търсене в 

тях в съответствие с параграф 1 

посредством посочения в член 32, 

параграф 2 технически интерфейс, 

създаден и поддържан от Европейската 

агенция за гранична и брегова охрана. 

2. Членовете на европейските екипи 

за гранична и брегова охрана и 

членовете на екипите за съдействие в 

управлението на миграцията 

осъществяват достъп до данните, 

въведени в ШИС, и извършват търсене в 

тях в съответствие с параграф 1 

посредством посочения в член 32, 

параграф 2 технически интерфейс, 

създаден и поддържан от Европейската 

агенция за гранична и брегова охрана. 

Or. en 

Обосновка 

Заличеният текст е излишен. Съгласно член 40, параграф 1 от Регламент (ЕС) 

2016/1624 за европейската гранична и брегова охрана членовете на екипите „трябва 

да са способни да изпълняват всички задачи и да упражняват всички правомощия за ... 

и връщане, както и тези, необходими за изпълнение на целите на ... Директива 

2008/115/ЕО“ (Директива относно връщането). С други думи, екипите на 

европейската гранична и брегова охрана могат да изпълняват всички задачи, свързани 

с връщането. Не е необходимо да се предоставя достъп на други екипи от персонал на 

европейската агенция за гранична и брегова охрана. 
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Изменение  348 

Мириам Дали, Петер Нидермюлер, Емилиян Павел 

 

Предложение за регламент 

Член 31 – параграф 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Когато при търсене, извършено 

от член на европейските екипи за 

гранична и брегова охрана или екипите 

от персонал, изпълняващ задачи в 

областта на връщането, или от член 

на екипите за съдействие в 

управлението на миграцията, се 

установи съществуването на сигнал в 

ШИС, това се съобщава на подаващата 

държава членка. В съответствие с 

член 40 от Регламент (ЕС) 2016/1624 

членовете на екипите могат да действат 

в отговор на сигнал в ШИС единствено 

съгласно инструкциите и, като общо 

правило, в присъствието на гранични 

служители или персонал, изпълняващ 

задачи в областта на връщането, на 

приемащата държава членка, в която 

извършват операция. Приемащата 

държава членка може да оправомощи 

членовете на екипите да действат от 

нейно име. 

3. Когато при търсене, извършено 

от член на европейските екипи за 

гранична и брегова охрана или от член 

на екипа за съдействие в управлението 

на миграцията, се установи 

съществуването на сигнал в ШИС, това 

се съобщава на подаващата държава 

членка. В съответствие с член 40 от 

Регламент (ЕС) 2016/1624 членовете на 

екипите могат да действат в отговор на 

сигнал в ШИС единствено съгласно 

инструкциите и, като общо правило, в 

присъствието на гранични служители 

или персонал, изпълняващ задачи в 

областта на връщането, на приемащата 

държава членка, в която извършват 

операция. Приемащата държава членка 

може да оправомощи членовете на 

екипите да действат от нейно име. 

Or. en 

Обосновка 

Заличеният текст е излишен. Съгласно член 40, параграф 1 от Регламент (ЕС) 

2016/1624 за европейската гранична и брегова охрана членовете на екипите „трябва 

да са способни да изпълняват всички задачи и да упражняват всички правомощия за ... 

и връщане, както и тези, необходими за изпълнение на целите на ... Директива 

2008/115/ЕО“ (Директива относно връщането). С други думи, екипите на 

европейската гранична и брегова охрана могат да изпълняват всички задачи, свързани 

с връщането. Не е необходимо да се предоставя достъп на други екипи от персонал на 

европейската агенция за гранична и брегова охрана. 

 

Изменение  349 

Ева Жоли, Юдит Саргентини 
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Предложение за регламент 

Член 31 – параграф 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Когато при търсене, извършено 

от член на европейските екипи за 

гранична и брегова охрана или екипите 

от персонал, изпълняващ задачи в 

областта на връщането, или от член на 

екипите за съдействие в управлението 

на миграцията, се установи 

съществуването на сигнал в ШИС, това 

се съобщава на подаващата държава 

членка. В съответствие с член 40 от 

Регламент (ЕС) 2016/1624 членовете на 

екипите могат да действат в отговор на 

сигнал в ШИС единствено съгласно 

инструкциите и, като общо правило, в 

присъствието на гранични служители 

или персонал, изпълняващ задачи в 

областта на връщането, на приемащата 

държава членка, в която извършват 

операция. Приемащата държава членка 

може да оправомощи членовете на 

екипите да действат от нейно име. 

3. Когато при търсене, извършено 

от член на европейските екипи за 

гранична и брегова охрана или екипите 

от персонал, изпълняващ задачи в 

областта на връщането, или от член на 

екипите за съдействие в управлението 

на миграцията, се установи 

съществуването на сигнал в ШИС, това 

се съобщава незабавно на подаващата 

държава членка. В съответствие с 

член 40 от Регламент (ЕС) 2016/1624 

членовете на екипите могат да действат 

в отговор на сигнал в ШИС единствено 

съгласно инструкциите и, като общо 

правило, в присъствието на гранични 

служители или персонал, изпълняващ 

задачи в областта на връщането, на 

приемащата държава членка, в която 

извършват операция. Приемащата 

държава членка може да оправомощи 

членовете на екипите да действат от 

нейно име. 

Or. en 

 

Изменение  350 

Мириам Дали, Петер Нидермюлер, Емилиян Павел 

 

Предложение за регламент 

Член 31 – параграф 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Всеки достъп и всяко търсене, 

осъществени от член на европейските 

екипи за гранична и брегова охрана или 

екипите от персонал, изпълняващ 

задачи в областта на връщането, или 

от член на екипите за съдействие в 

управлението на миграцията, се 

4. Всеки достъп и всяко търсене, 

осъществени от член на европейските 

екипи за гранична и брегова охрана или 

от член на екипите за съдействие в 

управлението на миграцията, се 

записват в съответствие с разпоредбите 

на член 12, а всяко използване от тяхна 



 

PE609.653v01-00 144/201 AM\1134513BG.docx 

BG 

записват в съответствие с разпоредбите 

на член 12, а всяко използване от тяхна 

страна на данни, до които са имали 

достъп, се регистрира. 

страна на данни, до които са имали 

достъп, се регистрира. 

Or. en 

Обосновка 

Заличеният текст е излишен. Съгласно член 40, параграф 1 от Регламент (ЕС) 

2016/1624 за европейската гранична и брегова охрана членовете на екипите „трябва 

да са способни да изпълняват всички задачи и да упражняват всички правомощия за ... 

и връщане, както и тези, необходими за изпълнение на целите на ... Директива 

2008/115/ЕО“ (Директива относно връщането). С други думи, екипите на 

европейската гранична и брегова охрана могат да изпълняват всички задачи, свързани 

с връщането. Не е необходимо да се предоставя достъп на други екипи от персонал на 

европейската агенция за гранична и брегова охрана. 

 

Изменение  351 

Мириам Дали, Петер Нидермюлер, Емилиян Павел 

 

Предложение за регламент 

Член 31 – параграф 5 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Достъпът до данните, въведени в 

ШИС, е ограничен до даден член на 

европейските екипи за гранична и 

брегова охрана или екипите от 

персонал, изпълняващ задачи в 

областта на връщането, или до член 

на екипите за съдействие в 

управлението на миграцията и не се 

отнася до друг член на екипа. 

5. Достъпът до данните, въведени в 

ШИС, е ограничен до даден член на 

европейските екипи за гранична и 

брегова охрана или до член на екипите 

за съдействие в управлението на 

миграцията и не се отнася до други 

членове на екипа. 

Or. en 

Обосновка 

Заличеният текст е излишен. Съгласно член 40, параграф 1 от Регламент (ЕС) 

2016/1624 за европейската гранична и брегова охрана членовете на екипите „трябва 

да са способни да изпълняват всички задачи и да упражняват всички правомощия за ... 

и връщане, както и тези, необходими за изпълнение на целите на ... Директива 

2008/115/ЕО“ (Директива относно връщането). С други думи, екипите на 

европейската гранична и брегова охрана могат да изпълняват всички задачи, свързани 
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с връщането. Не е необходимо да се предоставя достъп на други екипи от персонал на 

европейската агенция за гранична и брегова охрана. 

 

Изменение  352 

Мириам Дали, Петер Нидермюлер 

 

Предложение за регламент 

Член 32 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. С цел анализиране на 

заплахите, които могат да засегнат 

функционирането или сигурността 

на външните граници, Европейската 

агенция за гранична и брегова охрана 

има право на достъп до данните, 

въведени в ШИС, и на търсене в тях, в 

съответствие с членове 24 и 27. 

1. Надлежно оправомощени 

служители на Европейската агенция за 

гранична и брегова охрана имат достъп 

до статистическите данни, налични 

в централното хранилище, посочено в 

член 54, параграф 6, за целите на 

провеждане на анализи на риска и 

оценки на уязвимостта, съгласно 

указаното в членове 11 и 13 от 

Регламент (ЕС) 2016/16241a. 

 _________________ 

 1a РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/1624 НА 

ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 

СЪВЕТА от 14 септември 2016 година 

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. 

Or. en 

Обосновка 

Достъпът на Европейската агенция за гранична и брегова охрана за оперативни цели е 

обхванат от член 31. Останалият персонал на Европейската агенция за гранична и 

брегова охрана не е необходимо да има достъп до лични данни във въведените в ШИС 

сигнали. Достъпът до статистически данни следва да позволи на Европейската 

агенция за гранична и брегова охрана да изпълнява своя мандат. 
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Изменение  353 

Жерар Дьопре, Луи Мишел, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Член 32 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. С цел анализиране на заплахите, 

които могат да засегнат 

функционирането или сигурността 

на външните граници, Европейската 

агенция за гранична и брегова охрана 

има право на достъп до данните, 

въведени в ШИС, и на търсене в тях, в 

съответствие с членове 24 и 27. 

1. С цел анализиране на рисковете 

и оценка на уязвимостта, предвидени 

в членове 11 и 13 от 

Регламент (ЕС) 2016/1624, надлежно 

упълномощените служители на 
Европейската агенция за гранична и 

брегова охрана имат право на достъп 

до данните, въведени в ШИС, и на 

търсене в тях, в съответствие с 

членове 24 и 27. 

Or. fr 

 

Изменение  354 

Мириам Дали, Емилиян Павел 

 

Предложение за регламент 

Член 32 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. За целите на член 31, параграф 2 

и параграф 1 от настоящия член 
Европейската агенция за гранична и 

брегова охрана създава и поддържа 

технически интерфейс, който позволява 

директно свързване с централната 

ШИС. 

2. За целите на член 31, параграф 2 

Европейската агенция за гранична и 

брегова охрана създава и поддържа 

технически интерфейс, който позволява 

директно свързване с централната 

ШИС. 

Or. en 

Обосновка 

Изменението се внася с цел съгласуваност с предходно изменение. 

 

Изменение  355 

Мириам Дали, Петер Нидермюлер 
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Предложение за регламент 

Член 32 – параграф 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Когато при търсене, извършено 

от Европейската агенция за гранична 

и брегова охрана, се установи 

съществуването на сигнал в ШИС, тя 

информира подаващата държава 

членка. 

заличава се 

Or. en 

Обосновка 

Изменението се внася с цел съгласуваност с изменението на член 31, параграф 1. 

 

Изменение  356 

Ева Жоли, Юдит Саргентини 

 

Предложение за регламент 

Член 32 – параграф 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. С цел изпълнение на задачите, 

възложени ѝ с Регламента за 

създаване на Система на ЕС за 

информация за пътуванията и 

разрешаването им (ETIAS), 

Европейската агенция за гранична и 

брегова охрана има право на достъп до 

и проверка на данните, въведени в 

ШИС, в съответствие с членове 24 и 

27. 

заличава се 

Or. en 

Обосновка 

На този етап няма политическо съгласие относно ETIAS. 

 

Изменение  357 
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Мириам Дали 

 

Предложение за регламент 

Член 32 – параграф 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. С цел изпълнение на задачите, 

възложени ѝ с Регламента за създаване 

на Система на ЕС за информация за 

пътуванията и разрешаването им 

(ETIAS), Европейската агенция за 

гранична и брегова охрана има право на 

достъп до и проверка на данните, 

въведени в ШИС, в съответствие с 

членове 24 и 27. 

4. Доколкото е необходимо, с цел 

изпълнение на всички задачи, 

възложени ѝ с Регламента за създаване 

на Система на ЕС за информация за 

пътуванията и разрешаването им 

(ETIAS), централното звено на ETIAS, 

създадено в рамките на Европейската 

агенция за гранична и брегова охрана, 

има право на достъп до и проверка на 

данните, въведени в ШИС, в 

съответствие с членове 24 и 27. 

Or. en 

Обосновка 

Текстът на Регламента за ETIAS все още не е приет. Предоставеният на 

Европейската агенция за гранична и брегова охрана достъп следва да е ограничен до 

необходимото за изпълнението на всички възложени ѝ задачи в окончателния текст 

на Регламента за ETIAS. 

 

Изменение  358 

Жерар Дьопре, Луи Мишел, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Член 32 – параграф 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. С цел изпълнение на задачите, 

възложени ѝ с Регламента за създаване 

на Система на ЕС за информация за 

пътуванията и разрешаването им 

(ETIAS), Европейската агенция за 

гранична и брегова охрана има право на 

достъп до и проверка на данните, 

въведени в ШИС, в съответствие с 

членове 24 и 27. 

4. С цел изпълнение на задачите, 

възложени им с Регламента за създаване 

на Система на ЕС за информация за 

пътуванията и разрешаването им 

(ETIAS), надлежно упълномощените 

служители на централното звено на 

ETIAS в рамките на Европейската 

агенция за гранична и брегова охрана 

имат право на достъп до и проверка на 

данните, въведени в ШИС, в 
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съответствие с членове 24 и 27. 

Or. fr 

 

Изменение  359 

Мириам Дали 

 

Предложение за регламент 

Член 32 – параграф 5 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Когато при проверка, 

извършена от Европейската агенция 

за гранична и брегова охрана за 

целите на параграф 2, се установи 

съществуването на сигнал в ШИС, се 

прилага процедурата, посочена в 

член 22 от Регламента за създаване на 

Система на ЕС за информация за 

пътуванията и разрешаването им 

(ETIAS). 

заличава се 

Or. en 

Обосновка 

Изменението се внася с цел съгласуваност с изменението на член 31, параграф 1. 

 

Изменение  360 

Ева Жоли, Юдит Саргентини 

 

Предложение за регламент 

Член 32 – параграф 5 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Когато при проверка, 

извършена от Европейската агенция 

за гранична и брегова охрана за 

целите на параграф 2, се установи 

съществуването на сигнал в ШИС, се 

прилага процедурата, посочена в 

член 22 от Регламента за създаване на 

Система на ЕС за информация за 

заличава се 
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пътуванията и разрешаването им 

(ETIAS). 

Or. en 

Обосновка 

На този етап няма политическо съгласие относно ETIAS. 

 

Изменение  361 

Жерар Дьопре, Луи Мишел, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Член 32 – параграф 5 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Когато при проверка, извършена 

от Европейската агенция за гранична 

и брегова охрана за целите на 

параграф 2, се установи 

съществуването на сигнал в ШИС, се 

прилага процедурата, посочена в член 

22 от Регламента за създаване на 

Система на ЕС за информация за 

пътуванията и разрешаването им 

(ETIAS). 

5. Когато при проверка, извършена 

от централното звено на ETIAS, се 

установи съществуването на сигнал в 

ШИС, се прилагат процедурите, 

посочени в членове 20 и 22 от 

Регламента за създаване на Система на 

ЕС за информация за пътуванията и 

разрешаването им (ETIAS). 

Or. fr 

 

Изменение  362 

Мириам Дали, Кристин Рево д'Алон Бонфоа, Петер Нидермюлер 

 

Предложение за регламент 

Член 32 – параграф 7 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

7. Всеки достъп и всяко търсене, 

осъществени от Европейската 

агенция за гранична и брегова охрана, 

се записват в съответствие с 

разпоредбите на член 12, а всяко 

използване на данни, до които 

Европейската агенция за гранична и 

заличава се 
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брегова охрана е имала достъп, се 

регистрира. 

Or. en 

Обосновка 

Изменението се внася с цел съгласуваност с измененията на член 31, параграф 1. 

 

Изменение  363 

Жерар Дьопре, Луи Мишел, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Член 32 – параграф 7 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

7. Всеки достъп и всяко търсене, 

осъществени от Европейската агенция 

за гранична и брегова охрана, се 

записват в съответствие с разпоредбите 

на член 12, а всяко използване на данни, 

до които Европейската агенция за 

гранична и брегова охрана е имала 

достъп, се регистрира. 

7. Всеки достъп и всяко търсене, 

осъществени от Европейската агенция 

за гранична и брегова охрана, както и 

от централното звено на ETIAS, се 

записват в съответствие с разпоредбите 

на член 12, а всяко използване на данни, 

до които Европейската агенция за 

гранична и брегова охрана е имала 

достъп, се регистрира. 

Or. fr 

 

Изменение  364 

Ева Жоли, Юдит Саргентини 

 

Предложение за регламент 

Член 32 – параграф 8 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

8. Освен когато е необходимо за 

изпълнение на задачите за целите на 

Регламента за създаване на Система 

на ЕС за информация за пътуванията 

и разрешаването им (ETIAS), никакви 

части от ШИС няма да бъдат свързвани 

към компютърна система за събиране и 

обработване на данни, използвана от 

8. Никакви части от ШИС няма да 

бъдат свързвани към компютърна 

система за събиране и обработване на 

данни, използвана от или в рамките на 

Европейската агенция за гранична и 

брегова охрана, нито данните, 

съдържащи се в ШИС, до които има 

достъп Европейската агенция за 
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или в рамките на Европейската агенция 

за гранична и брегова охрана, нито 

данните, съдържащи се в ШИС, до 

които има достъп Европейската агенция 

за гранична и брегова охрана, ще се 

прехвърлят в такава система. Никоя част 

от ШИС не може да се изтегля. 

Записването на достъпа и на търсенето 

не се счита за изтегляне или копиране 

на данни от ШИС. 

гранична и брегова охрана, ще се 

прехвърлят в такава система. Никоя част 

от ШИС не може да се изтегля. 

Записването на достъпа и на търсенето 

не се счита за изтегляне или копиране 

на данни от ШИС. 

Or. en 

Обосновка 

На този етап няма политическо съгласие относно ETIAS. 

 

Изменение  365 

Ева Жоли, Юдит Саргентини 

 

Предложение за регламент 

Член 34 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Сигналите, въведени в ШИС по 

силата на настоящия регламент, се 

съхраняват само за времето, 

необходимо за постигане на целите, за 

които са били въведени. 

1. Сигналите, въведени в ШИС по 

силата на настоящия регламент, не се 

съхраняват по-дълго от времето, 

необходимо за постигане на целите, за 

които са били въведени. 

Or. en 

 

Изменение  366 

Жерар Дьопре, Луи Мишел, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Член 34 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Държава членка, която подава 

сигнал, преразглежда необходимостта 

от съхранението му в петгодишен срок 

2. Държава членка, която подава 

сигнал, преразглежда необходимостта 

от съхранението му в тригодишен срок 

от неговото въвеждане в ШИС, с 
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от неговото въвеждане в ШИС. изключение на сигналите относно 

забрана за влизане, подадени в 

съответствие с член 24, параграф 3, 

за които срокът за преразглеждане е 

петгодишен. 

Or. fr 

Обосновка 

Сигналите за връщане и тези, въведени на основание член 24, параграф 3, засягат 

лица, за които е издадена забрана за влизане на основание директивата от 2008 г., а 

срокът на тази забрана е винаги пет години. За останалите случаи по-подходящ 

изглежда тригодишният срок, предвиден в предходната редакция на разпоредбата. 

 

Изменение  367 

Ева Жоли, Юдит Саргентини 

 

Предложение за регламент 

Член 34 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Държава членка, която подава 

сигнал, преразглежда необходимостта 

от съхранението му в петгодишен срок 

от неговото въвеждане в ШИС. 

2. Държава членка, която подава 

сигнал, преразглежда необходимостта 

от съхранението му в тригодишен срок 

от неговото въвеждане в ШИС. 

Or. en 

 

Изменение  368 

Мириам Дали, Петер Нидермюлер, Биргит Зипел 

 

Предложение за регламент 

Член 34 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Държава членка, която подава 

сигнал, преразглежда необходимостта 

от съхранението му в петгодишен срок 

от неговото въвеждане в ШИС. 

2. Държава членка, която подава 

сигнал, преразглежда необходимостта 

от съхранението му в тригодишен срок 

от неговото въвеждане в ШИС. 

Or. en 
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Обосновка 

Съгласно член 51, параграф 1 сигналите в ШИС следва да се пазят, докато са 

необходими. Комисията не представя друга обосновка за удължаването на срока на 

съхранение, освен намаляването на административната тежест. Тази обосновка не е 

достатъчна. В съображение 29 се казва, че държавите членки вече „редовно 

удължават срока на действие на сигналите за лица, ... “. За да се избегне 

претоварването на ШИС и да се гарантира, че личните данни се съхраняват, колкото 

дълго е необходимо, държавите членки следва да извършват преглед на сигналите след 

3 години от подаването им. 

 

Изменение  369 

Ева Жоли, Юдит Саргентини 

 

Предложение за регламент 

Член 34 – параграф 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. В случаите, в които на 

служителите в бюро SIRENE, 

отговарящи за координирането и 

проверката на качеството на данните, 

стане ясно, че сигналът за дадено лице е 

изпълнил своята цел и следва да бъде 

заличен от ШИС, служителите 

уведомяват органа, който е създал 

сигнала, за да поставят този въпрос на 

неговото внимание. Органът разполага с 

30 календарни дни от получаването на 

това уведомление, за да посочи, че 

сигналът е бил или ще бъде заличен, 

или посочва причините за съхранението 

на сигнала. Ако 30-дневният срок 

изтече, без да бъде получен такъв 

отговор, сигналът се заличава от 

служителите на бюрото SIRENE. 

Бюрата SIRENE докладват всички 

повтарящи се проблеми в тази област на 

своя национален надзорен орган. 

4. В случаите, в които на 

служителите в бюро SIRENE, 

отговарящи за координирането и 

проверката на качеството на данните, 

стане ясно, че сигналът за дадено лице е 

изпълнил своята цел и следва да бъде 

заличен от ШИС, служителите 

незабавно уведомяват органа, който е 

създал сигнала, за да поставят този 

въпрос на неговото внимание. Органът 

разполага с 30 календарни дни от 

получаването на това уведомление, за да 

посочи, че сигналът е бил или ще бъде 

заличен, или посочва причините за 

съхранението на сигнала. Ако 30-

дневният срок изтече, без да бъде 

получен такъв отговор, сигналът се 

заличава от служителите на бюрото 

SIRENE. Бюрата SIRENE докладват 

всички повтарящи се проблеми в тази 

област на своя национален надзорен 

орган. 

Or. en 
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Изменение  370 

Мириам Дали, Петер Нидермюлер 

 

Предложение за регламент 

Член 34 – параграф 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. В случаите, в които на 

служителите в бюро SIRENE, 

отговарящи за координирането и 

проверката на качеството на данните, 

стане ясно, че сигналът за дадено лице е 

изпълнил своята цел и следва да бъде 

заличен от ШИС, служителите 

уведомяват органа, който е създал 

сигнала, за да поставят този въпрос на 

неговото внимание. Органът разполага с 

30 календарни дни от получаването на 

това уведомление, за да посочи, че 

сигналът е бил или ще бъде заличен, 

или посочва причините за съхранението 

на сигнала. Ако 30-дневният срок 

изтече, без да бъде получен такъв 

отговор, сигналът се заличава от 

служителите на бюрото SIRENE. 

Бюрата SIRENE докладват всички 

повтарящи се проблеми в тази област на 

своя национален надзорен орган. 

4. Веднага след като на 

служителите в бюро SIRENE, 

отговарящи за координирането и 

проверката на качеството на данните, 

стане ясно, че сигналът за дадено лице е 

изпълнил своята цел и следва да бъде 

заличен от ШИС, служителите 

уведомяват органа, който е създал 

сигнала, за да поставят този въпрос на 

неговото внимание. Органът разполага 

със седем календарни дни от 

получаването на това уведомление, за да 

посочи, че сигналът е бил или ще бъде 

заличен, или посочва причините за 

съхранението на сигнала. Ако 

седемдневният срок изтече без да бъде 

получен такъв отговор, сигналът се 

заличава от служителите на бюрото 

SIRENE. Бюрата SIRENE докладват 

всички повтарящи се проблеми в тази 

област на своя национален надзорен 

орган. 

Or. en 

Обосновка 

Тъй като една от целите на този преглед е да се премахнат излишните сигнали от 

ШИС, бюрата SIRENE следва да действат веднага след като разберат, че даден 

сигнал следва да се заличи. На съответния орган не следва да му отнема един месец, за 

да реши дали даден сигнал може да бъде заличен, особено след като бюрото SIRENE 

вече е направило такава оценка. Седемдневен срок е повече от достатъчен за вземане 

на решение дали сигналът да се запази. 

 

Изменение  371 

Жерар Дьопре, Луи Мишел, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 
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Член 34 – параграф 5 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. В рамките на срока за 

преразглеждане държавата членка, 

подаваща сигнала, може след обстойна 

индивидуална оценка, която се 

регистрира, да реши да запази сигнала 

за по-дълъг период, в случай че това се 

окаже необходимо за целите, за които е 

подаден сигналът. В такъв случай 

параграф 2 се прилага и по отношение 

на удължаването. Всяко удължаване на 

срока на съхранение на даден сигнал се 

съобщава на ЦС-ШИС. 

5. В рамките на срока за 

преразглеждане държавата членка, 

подаваща сигнала, може след обстойна 

индивидуална оценка, която се 

регистрира, да реши да запази сигнала 

за по-дълъг период, в случай че това се 

окаже необходимо за целите, за които е 

подаден сигналът. В такъв случай 

параграф 2 се прилага и по отношение 

на удължаването. Всяко удължаване на 

срока на съхранение на даден сигнал се 

съобщава на ЦС-ШИС. Удължаването 

на срока на съхранение на сигнал в 

ШИС е съобразено с изискването за 

пропорционалност, като се преценява 

дали конкретен случай е подходящ, 

релевантен и достатъчно важен, за 

да обоснове такова удължаване. 

Or. fr 

 

Изменение  372 

Мириам Дали, Петер Нидермюлер 

 

Предложение за регламент 

Член 35 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Сигналите за отказ за влизане и 

престой съгласно член 24 се заличават, 

когато решението, въз основа на което е 

въведен сигнал, е оттеглено от 

компетентния орган, след провеждане, 

когато е приложимо, на процедурата на 

консултация, посочена в член 26. 

1. Сигналите за отказ за влизане и 

престой съгласно член 24 се заличават, 

когато решението, въз основа на което е 

въведен сигнал, е оттеглено от 

компетентния орган, след провеждане, 

когато е приложимо, на процедурата на 

консултация, посочена в член 26, или 

при изтичането на срока на 

съхранение на сигнала в 

съответствие с член 34. 

Or. en 
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Обосновка 

Що се отнася до документа за полицейското и съдебното сътрудничество, 

съществува разпоредба относно периода на съхранение на сигнали, която предвижда 

автоматично удължаване на срока за определен сигнал, ако дадена държава членка 

реши да не удължава неговото съхранение. Казано ясно, изтичането на срока на 

съхранение на даден сигнал следва да води до неговото заличаване. 

 

Изменение  373 

Жерар Дьопре, Луи Мишел, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Член 35 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Сигналите за отказ за влизане и 

престой съгласно член 24 се заличават, 

когато решението, въз основа на което 

е въведен сигнал, е оттеглено от 

компетентния орган, след провеждане, 

когато е приложимо, на процедурата на 

консултация, посочена в член 26. 

1. Сигналите за отказ за влизане и 

престой съгласно член 24 се заличават, 

щом решението, въз основа на което е 

въведен сигнал, бъде оттеглено от 

компетентния орган, след провеждане, 

когато е приложимо, на процедурата на 

консултация, посочена в член 26. 

Or. fr 

 

Изменение  374 

Мириам Дали, Петер Нидермюлер 

 

Предложение за регламент 

Член 35 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Сигналите за граждани на трети 

държави, спрямо които се прилага 

ограничителна мярка съгласно 

посоченото в член 27, се заличават, 

когато мярката за изпълнение на 

забраната за пътуване е прекратена, 

спряна или отменена. 

2. Сигналите за граждани на трети 

държави, спрямо които се прилага 

ограничителна мярка съгласно 

посоченото в член 27, се заличават, 

когато мярката за изпълнение на 

забраната за пътуване е прекратена, 

спряна или отменена или при 

изтичането на срока на съхранение на 

сигнала в съответствие с член 34. 
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Or. en 

Обосновка 

Що се отнася до документа за полицейското и съдебното сътрудничество, 

съществува разпоредба относно периода на съхранение на сигнали, която предвижда 

автоматично удължаване на срока за определен сигнал, ако дадена държава членка 

реши да не удължава неговото съхранение. Казано ясно, изтичането на срока на 

съхранение на даден сигнал следва да води до неговото заличаване. 

 

Изменение  375 

Жерар Дьопре, Луи Мишел, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Член 35 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Сигналите за граждани на трети 

държави, спрямо които се прилага 

ограничителна мярка съгласно 

посоченото в член 27, се заличават, 

когато мярката за изпълнение на 

забраната за пътуване е прекратена, 

спряна или отменена. 

2. Сигналите за граждани на трети 

държави, спрямо които се прилага 

ограничителна мярка съгласно 

посоченото в член 27, се заличават, щом 

мярката за изпълнение на забраната за 

пътуване бъде прекратена, спряна или 

отменена. 

Or. fr 

 

Изменение  376 

Жерар Дьопре, Луи Мишел, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Член 35 – параграф 2а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2а. Подадените в съответствие с 

членове 24 и 27 сигнали се заличават 

автоматично при изтичане на срока 

им на съхранение в съответствие с 

член 34. 

Or. fr 
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Изменение  377 

Жерар Дьопре, Луи Мишел, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Член 35 – параграф 2б (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2б. Подадените в съответствие с 

членове 24 и 27 сигнали се заличават, 

когато това се налага в 

съответствие с предвидените в 

член 23б разпоредби относно 

съвместимостта на сигналите. 

Or. fr 

 

Изменение  378 

Мириам Дали, Петер Нидермюлер 

 

Предложение за регламент 

Член 35 – параграф 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Сигналите, подадени по 

отношение на лице, което е придобило 

гражданство на държава, чиито 

граждани се ползват с право на 

свободно движение в Съюза, се 

заличават веднага щом подаващата 

държава членка узнае или бъде 

уведомена съгласно член 38 за това, че 

въпросното лице е придобило такова 

гражданство. 

3. Сигналите, подадени по 

отношение на лице, което е придобило 

гражданство на държава, чиито 

граждани се ползват с право на 

свободно движение в Съюза, се 

заличават веднага щом подаващата 

държава членка узнае или бъде 

уведомена съгласно член 38 за това, че 

въпросното лице е придобило такова 

гражданство или при изтичането на 

срока на съхранение на сигнала в 

съответствие с член 34. 

Or. en 

Обосновка 

Що се отнася до документа за полицейското и съдебното сътрудничество, 

съществува разпоредба относно периода на съхранение на сигнали, която предвижда 

автоматично удължаване на срока за определен сигнал, ако дадена държава членка 
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реши да не удължава неговото съхранение. Казано ясно, изтичането на срока на 

съхранение на даден сигнал следва да води до неговото заличаване. 

 

Изменение  379 

Мириам Дали, Петер Нидермюлер 

 

Предложение за регламент 

Член 36 – параграф 3 – алинея 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Техническите копия, посочени в 

параграф 2, които водят до автономни 

бази от данни, могат да се съхраняват за 

срок не по-дълъг от 48 часа. Този срок 

може да бъде удължен в извънредни 

случаи до приключването на 

извънредния случай. 

Техническите копия, посочени в 

параграф 2, които водят до автономни 

бази от данни, могат да се съхраняват за 

срок не по-дълъг от 48 часа. 

Or. en 

Обосновка 

В съответствие с други внесени изменения създаването на офлайн бази данни създава 

ясен допълнителен риск за сигурността, свързан с данните в ШИС. Няма основание да 

се допуска съществуването на такива бази данни за неопределен срок въз основа на 

заявена неотложност. 

 

Изменение  380 

Ева Жоли, Юдит Саргентини 

 

Предложение за регламент 

Член 36 – параграф 5 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Всяко обработване на 

информация, съдържаща се в ШИС, за 

цели, различни от тези, за които е 

въведена в ШИС, трябва да бъде 

свързано с определен случай и да е 

оправдано от необходимостта да се 

предотврати сериозна непосредствена 

заплаха за обществения ред и 

обществената сигурност, от 

5. Всяко обработване на 

информация, съдържаща се в ШИС, за 

цели, различни от тези, за които е 

въведена в ШИС, трябва да бъде 

свързано с определен случай и да е 

оправдано от необходимостта да се 

предотврати сериозна непосредствена 

заплаха за националната сигурност или 

за целите на предотвратяване на тежко 
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сериозни съображения, свързани с 
националната сигурност, или за целите 

на предотвратяване на тежко 

престъпление. За тази цел се получава 

предварително разрешение от 

държавата членка, подала сигнала. 

престъпление. За тази цел се получава 

предварително разрешение от 

държавата членка, подала сигнала. 

Or. en 

 

Изменение  381 

Мириам Дали, Петер Нидермюлер, Емилиян Павел 

 

Предложение за регламент 

Член 36 – параграф 7 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

7. Всяко използване на данни, което 

не съответства на параграфи от 1 до 6, 

се счита за злоупотреба съгласно 

националното законодателство на всяка 

държава-членка. 

7. Всяко използване на данни, което 

не съответства на параграфи от 1 до 6, 

се счита за злоупотреба съгласно 

националното законодателство на всяка 

държава-членка. Всяка злоупотреба с 

данни подлежи на санкция в 

съответствие с член 49а. 

Or. en 

Обосновка 

Важно е да се запазят разпоредбите относно санкциите, които трябва да се 

предвидят на национално равнище, за злоупотреби с данни или обмен на допълнителна 

информация, противоречащи на предложения регламент, както и на разпоредбите на 

член 65 от настоящото решение на Съвета. 

 

Изменение  382 

Ева Жоли, Юдит Саргентини 

 

Предложение за регламент 

Член 36 – параграф 8 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

8. Всяка държава членка изпраща 

на Агенцията списък на своите 

компетентни органи, които са 

8. Всяка държава членка изпраща 

на Агенцията списък на своите 

компетентни органи, които са 



 

PE609.653v01-00 162/201 AM\1134513BG.docx 

BG 

оправомощени да търсят директно в 

данните, съдържащи се в ШИС, по 

силата на настоящия регламент, както и 

всяка промяна в списъка. В списъка се 

определя за всеки орган в кои данни 

същият може да извършва търсене и за 

какви цели. Агенцията осигурява 

годишното публикуване на списъка в 

Официален вестник на Европейския 

съюз. 

оправомощени да търсят директно в 

данните, съдържащи се в ШИС, по 

силата на настоящия регламент, както и 

всяка промяна в списъка. В списъка се 

определя за всеки орган в кои данни 

същият може да извършва търсене и за 

какви цели. Агенцията осигурява 

годишното публикуване на списъка на 

своя уебсайт и в Официален вестник на 

Европейския съюз. 

Or. en 

 

Изменение  383 

Ева Жоли, Юдит Саргентини 

 

Предложение за регламент 

Член 37 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Член 36, параграф 2 не засяга 

правото на държава членка да съхранява 

в националните си файлове данни от 

ШИС, във връзка с които са предприети 

действия на нейна територия. Такива 

данни се съхраняват в националните 

файлове за максимален срок от три 

години, освен ако специални 

разпоредби в националното 

законодателство не предвиждат по-

дълъг срок на съхранение. 

1. Член 36, параграф 2 не засяга 

правото на държава членка да съхранява 

в националните си файлове данни от 

ШИС, във връзка с които са предприети 

действия на нейна територия. Такива 

данни се съхраняват в националните 

файлове за максимален срок от три 

години. 

Or. en 

 

Изменение  384 

Юси Хала-ахо 

 

Предложение за регламент 

Член 37 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Член 36, параграф 2 не засяга 1. Член 36, параграф 2 не засяга 
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правото на държава членка да съхранява 

в националните си файлове данни от 

ШИС, във връзка с които са предприети 

действия на нейна територия. Такива 

данни се съхраняват в националните 

файлове за максимален срок от три 

години, освен ако специални разпоредби 

в националното законодателство не 

предвиждат по-дълъг срок на 

съхранение. 

правото на държава членка да съхранява 

в националните си файлове данни от 

ШИС, във връзка с които са предприети 

действия на нейна територия. Такива 

данни се съхраняват в националните 

файлове за максимален срок от пет 

години, освен ако специални разпоредби 

в националното законодателство не 

предвиждат по-дълъг срок на 

съхранение. 

Or. en 

 

Изменение  385 

Жерар Дьопре, Луи Мишел, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Член 38 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Ако дадено поискано действие не може 

да бъде извършено, държавата членка, 

към която е отправено искането, 

незабавно уведомява държавата членка, 

подала сигнала. 

Ако дадено поискано действие не може 

да бъде извършено, се прилага 

следната процедура: 

a) държавата членка, към която е 

отправено искането, незабавно 

уведомява държавата членка, подала 

сигнала, посредством бюрото SIRENE 

и посочва основанията в 

съответствие с разпоредбите, 

предвидени в наръчника за SIRENE; 

б) съответните държави членки 

могат да се договорят за действие, 

съвместимо с националното им право 

и правните инструменти за ШИС II; 

в) ако дадено поискано действие не 

може да бъде извършено по 

отношение на лица, участвали в 

дейност, посочена в дялове II и III от 

Директива (ЕС) 2017/541 относно 

борбата с тероризма, държавата 

членка, към която е отправено 

искането, незабавно уведомява 

Европейския център на Европол за 

борба с тероризма. 
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Or. fr 

 

Изменение  386 

Жерар Дьопре, Луи Мишел, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Член 39 – параграф 2а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2а. Съгласно член 23а, когато 

подаваща държава членка разполага с 

относими допълнителни или 

изменени данни като изброените в 

член 20, параграф 2, тя незабавно 

допълва или коригира съответния 

сигнал. 

Or. fr 

 

Изменение  387 

Ева Жоли, Юдит Саргентини 

 

Предложение за регламент 

Член 39 – параграф 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Когато държава членка, различна 

от тази, която е подала сигнала, 

разполага с доказателства, сочещи, че 

дадени данни са фактологично неточни 

или са неправомерно съхранени, тя 

уведомява подаващата държава членка 

за това посредством обмена на 

допълнителна информация във 

възможно най-кратък срок и не по-

късно от 10 дни, след като се е 

запознала с въпросните 

доказателства. Подаващата държава 

членка проверява съобщението и ако е 

необходимо, незабавно поправя или 

заличава въпросните данни. 

3. Когато държава членка, различна 

от тази, която е подала сигнала, 

разполага с доказателства, сочещи, че 

дадени данни са фактологично неточни 

или са неправомерно съхранени, тя 

уведомява незабавно подаващата 

държава членка за това посредством 

обмена на допълнителна информация. 

Подаващата държава членка проверява 

съобщението и ако е необходимо, 

незабавно поправя или заличава 

въпросните данни. 
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Or. en 

 

Изменение  388 

Мириам Дали, Петер Нидермюлер, Емилиян Павел 

 

Предложение за регламент 

Член 39 – параграф 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Когато държава членка, различна 

от тази, която е подала сигнала, 

разполага с доказателства, сочещи, че 

дадени данни са фактологично неточни 

или са неправомерно съхранени, тя 

уведомява подаващата държава членка 

за това посредством обмена на 

допълнителна информация във 

възможно най-кратък срок и не по-

късно от 10 дни, след като се е 

запознала с въпросните доказателства. 

Подаващата държава членка проверява 

съобщението и ако е необходимо, 

незабавно поправя или заличава 

въпросните данни. 

3. Когато държава членка, различна 

от тази, която е подала сигнала, 

разполага с доказателства, сочещи, че 

дадени данни са фактологично неточни 

или са неправомерно съхранени, тя 

уведомява подаващата държава членка 

за това посредством обмена на 

допълнителна информация във 

възможно най-кратък срок и не по-

късно от два работни дни, след като се 

е запознала с въпросните доказателства. 

Подаващата държава членка проверява 

съобщението и ако е необходимо, в срок 

от седем работни дни от 

уведомлението поправя или заличава 

въпросните данни. 

Or. en 

Обосновка 

Поправянето на грешки в ШИС следва да е приоритет за всички. Ако дадена държава 

членка разбере за грешка в сигнал, подаден от друга държава членка, тя следва да не 

чака да изминат 10 дни преди да уведоми подаващата държава члена за тази грешка. 

Това следва да бъде направено незабавно и най-късно в рамките на 48 часа. В същия 

дух, след като бъде уведомена за евентуална грешка, подаващата държава членка 

следва да разполага със седем дни, за да я поправи или да даде обяснение защо няма 

грешка. Това е в съответствие с предложеното изменение на член 34, параграф 4 

относно действията по заличаване на сигналите след получаване на информация от 

бюрата Sirene, че тези сигнали са ненужни. 

 

Изменение  389 

Жерар Дьопре, Луи Мишел, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 
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Член 39 – параграф 3а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3а. Когато дадена държава членка, 

различна от подаващата държава 

членка, разполага със снимка, 

портретна снимка или 

дактилоскопични данни на лице, за 

което друга държава членка е подала 

сигнал в ШИС, тя е длъжна, 

спазвайки разпоредбите, посочени в 

член 22, да ги изпрати в максимално 

кратък срок на подаващата държава 

членка, за да ѝ даде възможност да 

допълни съответния сигнал. 

Or. fr 

 

Изменение  390 

Жерар Дьопре, Луи Мишел, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Член 39 – параграф 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Когато държавите членки не 

могат да постигнат съгласие до два 

месеца, след като доказателствата са 

станали известни за първи път, както е 

описано в параграф 3, държавата 

членка, която не е подала сигнала, 

отнася въпроса пред съответните 

национални надзорни органи, които 

следва да вземат решение. 

4. Когато държавите членки не 

могат да постигнат съгласие до два 

месеца, след като доказателствата са 

станали известни за първи път, както е 

описано в параграф 3, държавата 

членка, която не е подала сигнала, 

отнася въпроса пред съответните 

национални надзорни органи и пред 

Европейския надзорен орган по 

защита на данните, които следва да 

вземат решение съгласно предвиденото 

в член 52 сътрудничество. 

Or. fr 

 

Изменение  391 

Мириам Дали, Петер Нидермюлер, Емилиян Павел 
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Предложение за регламент 

Член 39 – параграф 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Когато държавите членки не 

могат да постигнат съгласие до два 

месеца, след като доказателствата са 

станали известни за първи път, както е 

описано в параграф 3, държавата 

членка, която не е подала сигнала, 

отнася въпроса пред съответните 

национални надзорни органи, които 

следва да вземат решение. 

4. Когато държавите членки не 

могат да постигнат съгласие до един 

месец, след като доказателствата са 

станали известни за първи път, както е 

описано в параграф 3, държавата 

членка, която не е подала сигнала, 

отнася въпроса пред Европейския 

надзорен орган по защита на данните 

и пред съответните национални 

надзорни органи, които следва да вземат 

решение. 

Or. en 

Обосновка 

Първата част от изменението се налага с цел да се гарантира, че поправянето на 

грешки в сигналите, подадени в ШИС, остава приоритет за всички засегнати страни. 

Втората част отново въвежда разпоредбите на съществуващото решение на 

Съвета относно ШИС, което включва ЕНОЗД в решаването на подобни разногласия. 

Няма причина за изключване на ЕНОЗД в преразгледания регламент. 

 

Изменение  392 

Мириам Дали 

 

Предложение за регламент 

Член 39 – параграф 5 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Държавите членки обменят 

допълнителна информация, когато 

дадено лице подаде жалба, че не е 

лицето, издирвано по даден сигнал. 

Когато в резултат на проверката се 

установи, че всъщност се касае за две 

различни лица, жалбоподателят бива 

уведомен за мерките, определени в 

член 42. 

5. Държавите членки обменят 

допълнителна информация, когато 

дадено лице подаде жалба, че не е 

лицето, издирвано по даден сигнал. 

Когато в резултат на проверката се 

установи, че всъщност се касае за две 

различни лица, жалбоподателят бива 

уведомен за мерките, определени в 

член 42, и за правото му на 

обезщетение в съответствие с 
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член 49, параграф 1. 

Or. en 

Обосновка 

Когато самоличността на дадено лице е определена неправилно в ШИС, то следва да 

има право на обезщетение в съответствие с член 49, параграф 1. Това лице следва да 

бъде уведомено за това, след като стане ясно, че е налице неправилно определяне на 

самоличността. 

 

Изменение  393 

Жерар Дьопре, Луи Мишел, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Член 39 – параграф 6 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Когато за дадено лице вече има 

сигнал в ШИС, държавата членка, 

която въвежда нов сигнал, постига 

съгласие относно въвеждането на 

сигнала с държавата членка, въвела 

първия сигнал. Съгласието се постига 

въз основа на обмена на допълнителна 

информация. 

заличава се 

Or. fr 

Обосновка 

Тази разпоредба вече е предвидена и обяснена по-добре в член 23б относно 

съвместимостта на сигналите. 

 

Изменение  394 

Мириам Дали, Петер Нидермюлер 

 

Предложение за регламент 

Член 40 – параграф 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Държавите членки уведомяват 

Комисията, Агенцията и Европейския 

3. Не по-късно от 72 часа след 

като разберат за инцидент, свързан 
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надзорен орган по защита на данните 

за инцидентите, свързани със 

сигурността. Агенцията уведомява 

Комисията и Европейския надзорен 

орган по защита на данните за 

инцидентите, свързани със сигурността. 

със сигурността, държавите членки 

уведомяват Комисията, Агенцията и 

националния надзорен орган за този 

инцидент. Агенцията уведомява 

Комисията и Европейския надзорен 

орган по защита на данните за 

инцидентите, свързани със сигурността. 

Or. en 

Обосновка 

Това изменение отразява препоръката на Европейския надзорен орган по защита на 

данните за поставяне на конкретен срок на държавите членки за докладване на 

инциденти, свързани със сигурността. Срокът отразява сроковете, установени в 

пакета относно защитата на данните, за докладване на нарушения на сигурността 

на личните данни. Другата промяна повтаря формулировката, предложена от 

Комисията в предложението относно полицейското и съдебното сътрудничество. 

 

Изменение  395 

Мириам Дали, Петер Нидермюлер, Емилиян Павел 

 

Предложение за регламент 

Член 40 – параграф 4а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4a. Когато даден инцидент, 

свързан със сигурността, е причинен 

от злоупотребата с данни, 

държавите членки, Европол, Евроюст 

и Европейската агенция за гранична и 

брегова охрана гарантират, че може 

да се наложат санкции в 

съответствие с член 49а. 

Or. en 

Обосновка 

Когато даден инцидент, свързан със сигурността, е причинен от някой с достъп до 

ШИС, който злоупотребява с данните, на това лице следва да му бъдат наложени 

санкции. 

 

Изменение  396 
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Ева Жоли, Юдит Саргентини 

 

Предложение за регламент 

Член 40 – параграф 4а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4a. В случай на нарушение на 

сигурността на данните, субектите 

на данните се уведомяват в 

съответствие с член 34 от 

Регламент (ЕС) № 2016/679 или 

член 31 от Директива (ЕС) 2016/680. 

Or. en 

 

Изменение  397 

Ева Жоли, Юдит Саргентини 

 

Предложение за регламент 

Член 41 – параграф 1 – буква а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) бюрото SIRENE се свързва с 

органа, отправил искането, за да се 

изясни дали сигналът се отнася за 

същото лице; 

а) бюрото SIRENE незабавно се 

свързва с органа, отправил искането, за 

да се изясни дали сигналът се отнася за 

същото лице; 

Or. en 

 

Изменение  398 

Жерар Дьопре, Луи Мишел, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Член 41 – параграф 1 – буква б 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) ако при кръстосаната проверка се 

установи, че лицето, за което се отнася 

новият сигнал, действително е същото 

лице, което вече фигурира в ШИС, 

бюрото SIRENE прилага процедурата за 

въвеждане на множествени сигнали по 

б) ако при кръстосаната проверка се 

установи, че лицето, за което се отнася 

новият сигнал, действително е същото 

лице, което вече фигурира в ШИС, 

бюрото SIRENE прилага процедурата за 

въвеждане на множествени сигнали по 
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член 39, параграф 6. Ако в резултат на 

проверката се установи, че в 

действителност това са две различни 

лица, бюрото SIRENE одобрява 

искането за въвеждане на втория сигнал, 

като добавя необходимите елементи за 

предотвратяване на евентуално 

неправилно определяне на 

самоличността. 

член 23б, параграф 3. Ако в резултат на 

проверката се установи, че в 

действителност това са две различни 

лица, бюрото SIRENE одобрява 

искането за въвеждане на втория сигнал, 

като добавя необходимите елементи за 

предотвратяване на евентуално 

неправилно определяне на 

самоличността. 

Or. fr 

 

Изменение  399 

Жерар Дьопре, Луи Мишел, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Член 42 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. В случаите, в които може да 

възникне объркване между лице, което 

действително е обектът на даден сигнал, 

и лице, с чиято самоличност е 

злоупотребено, подаващата държава 

членка добавя в сигнала данни относно 

последното лице, с изричното съгласие 

на това лице, с цел да се предотвратят 

отрицателните последици от 

неправилно определяне на 

самоличността. 

1. В случаите, в които може да 

възникне объркване между лице, което 

действително е обектът на даден сигнал, 

и лице, с чиято самоличност е 

злоупотребено, подаващата държава 

членка добавя в сигнала данни относно 

последното лице, с изричното съгласие 

на това лице, с цел да се предотвратят 

отрицателните последици от 

неправилно определяне на 

самоличността. Всяко лице, с чиято 

самоличност е извършена 

злоупотреба, има право да оттегли 

съгласието си за обработване на 

информацията. 

Or. fr 

 

Изменение  400 

Мириам Дали, Петер Нидермюлер, Емилиян Павел 

 

Предложение за регламент 

Член 42 – параграф 3 – уводна част 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. За целите на настоящия член в 

ШИС могат да се въвеждат и 

допълнително да се обработват само 

следните лични данни: 

3. За целите на настоящия член и с 

изричното съгласие на лицето, с 

чиято самоличност е злоупотребено, 
в ШИС могат да се въвеждат и 

допълнително да се обработват само 

следните лични данни: 

Or. en 

Обосновка 

Важно е отново да се подчертае, че посочените лични данни могат да се въвеждат в 

ШИС само след изричното съгласие на лицето, с чиято самоличност е злоупотребено. 

 

Изменение  401 

Ева Жоли, Юдит Саргентини 

 

Предложение за регламент 

Член 42 – параграф 3 – уводна част 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. За целите на настоящия член в 

ШИС могат да се въвеждат и 

допълнително да се обработват само 

следните лични данни: 

3. За целите на настоящия член и с 

изричното съгласие на потърпевшия 

за всяка категория данни в ШИС могат 

да се въвеждат и допълнително да се 

обработват само следните лични данни: 

Or. en 

 

Изменение  402 

Ева Жоли, Юдит Саргентини 

 

Предложение за регламент 

Член 42 – параграф 3 – буква д 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) всички специфични, обективни 

и непроменливи физически 

отличителни белези; 

заличава се 
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Or. en 

 

Изменение  403 

Ева Жоли, Юдит Саргентини 

 

Предложение за регламент 

Член 42 – параграф 3 – буква й 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

й) пръстови отпечатъци; заличава се 

Or. en 

 

Изменение  404 

Мириам Дали, Кристин Рево д'Алон Бонфоа, Петер Нидермюлер, Емилиян Павел 

 

Предложение за регламент 

Член 42 – параграф 5 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Данните, посочени в параграф 3, 

се заличават едновременно със 

съответния сигнал или по-рано, ако 

лицето поиска това. 

5. Данните, посочени в параграф 3, 

се заличават веднага след като това 

бъде поискано от лицето, с чиято 

самоличност е злоупотребено, или 
едновременно със съответния сигнал. 

Or. en 

Обосновка 

Текстът на Комисията е малко подвеждащ. По-ясно е да се започне с правото на 

лицето, с чиято самоличност е злоупотребено, да поиска заличаване на данните 

веднага след като пожелае това. След това, ако няма такова искане, тези данни се 

заличават по естествен начин, когато се заличи съответният сигнал. 

 

Изменение  405 

Ева Жоли, Юдит Саргентини 

 

Предложение за регламент 

Член 44 – параграф 3 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Параграф 2 не засяга правото на 

държава членка да съхранява в 

национални файлове данни, свързани с 

определен сигнал, подаден от тази 

държава членка, или със сигнал, във 

връзка с който са предприети действия 

на нейна територия. Срокът на 

съхранение на такива данни в такива 

файлове се урежда от националното 

законодателство. 

3. Параграф 2 не засяга правото на 

държава членка да съхранява в 

национални файлове данни, свързани с 

определен сигнал, подаден от тази 

държава членка, или със сигнал, във 

връзка с който са предприети действия 

на нейна територия. Срокът на 

съхранение на такива данни в такива 

файлове е една година. 

Or. en 

 

Изменение  406 

Юси Хала-ахо 

 

Предложение за регламент 

Член 45 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Данните, обработвани в ШИС, и 

свързаната допълнителна информация 

съгласно настоящия регламент не се 

предават или предоставят на трети 

държави или на международни 

организации. 

Данните, обработвани в ШИС, и 

свързаната допълнителна информация 

съгласно настоящия регламент не се 

предават или предоставят на трети 

държави или на международни 

организации, освен когато е строго 

необходимо. 

Or. en 

 

Изменение  407 

Ева Жоли, Юдит Саргентини 

 

Предложение за регламент 

Член 47 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 47  заличава се 

Право на достъп, коригиране на 

неточни данни и заличаване на 
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неправомерно съхранявани данни 

1. Правото на субектите на данни на 

достъп до свързаните с тях данни, 

въведени в ШИС, и на коригиране или 

заличаване на тези данни се 

упражнява в съответствие със 

законодателството на държавата 

членка, пред която те се позовават на 

това право. 

 

2. Ако това е предвидено в 

националното законодателство, 

националният надзорен орган решава 

дали информацията да бъде съобщена 

и с какви средства. 

 

3. Държава членка, различна от 

държавата членка, която е подала 

сигнал, може да съобщи информация 

относно такива данни единствено 

ако първо предостави възможност на 

подалата сигнала държава членка да 

изрази своето становище. Това се 

извършва чрез обмена на 

допълнителна информация. 

 

4. Държава членка взема решение да 

не съобщава, изцяло или частично, 

информация на субекта на данни, в 

съответствие с националното право, 

до степен и за срок, при които такова 

частично или пълно ограничаване 

представлява необходима и 

пропорционална мярка в едно 

демократично общество, като 

надлежно се вземат под внимание 

основните права и законните 

интереси на засегнатото физическо 

лице, с цел: 

 

а) да се избегне възпрепятстването на 

официални или съдебни проучвания, 

разследвания или процедури; 

 

б) да се избегне неблагоприятно 

влияние върху предотвратяването, 

разкриването, разследването и 

наказателното преследване на 

престъпления или изпълнението на 

наказания; 
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в) да се защити обществената 

сигурност; 

 

г) да се защити националната 

сигурност; 

 

д) да се защитят правата и 

свободите на други лица. 

 

5. Засегнатото лице се информира във 

възможно най-кратък срок и при 

всички случаи не по-късно от 60 дни 

от датата, на която е подало 

заявление за достъп, или по-рано, ако 

така е предвидено в националното 

законодателство. 

 

6. Засегнатото лице се уведомява за 

последващите мерки, предприети във 

връзка с упражняването на правата 

му на коригиране и заличаване, във 

възможно най-кратък срок и при 

всички случаи не по-късно от три 

месеца от датата на подаване на 

заявление за коригиране или 

заличаване, или по-рано, ако така е 

предвидено в националното 

законодателство. 

 

Or. en 

Обосновка 

Споменатите тук права вече са предвидени в съответното право на Съюза относно 

защитата на данните. 

 

Изменение  408 

Жерар Дьопре, Луи Мишел, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Член 47 – заглавие 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Право на достъп, коригиране на неточни 

данни и заличаване на неправомерно 

съхранявани данни 

Право на достъп, коригиране на неточни 

данни, заличаване и ограничаване на 

обработването на неправомерно 

съхранявани данни 
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Or. fr 

 

Изменение  409 

Мария Грапини 

 

Предложение за регламент 

Член 47 – заглавие 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Право на достъп, коригиране на неточни 

данни и заличаване на неправомерно 

съхранявани данни 

Право на достъп, коригиране на неточни 

данни, заличаване на неправомерно 

съхранявани данни и ограничения за 

обработването на данни 

Or. ro 

Изменение  410 

Жерар Дьопре, Луи Мишел, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Член 47 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Правото на субектите на данни 

на достъп до свързаните с тях данни, 

въведени в ШИС, и на коригиране или 

заличаване на тези данни се упражнява 

в съответствие със законодателството на 

държавата членка, пред която те се 

позовават на това право. 

1. Правото на субектите на данни 

на достъп до свързаните с тях данни, 

въведени в ШИС, и на коригиране или 

заличаване на тези данни или налагане 

на ограничаване на обработването 

или получаване на обезщетение се 

упражнява съгласно Регламент 

2016/679 и Директива (EС) 2016/680 в 

съответствие със законодателството на 

държавата членка, пред която те се 

позовават на това право. 

Or. fr 

 

Изменение  411 

Мари-Кристин Вержиа 

 

Предложение за регламент 

Член 47 – параграф 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Правото на субектите на данни 

на достъп до свързаните с тях данни, 

въведени в ШИС, и на коригиране или 

заличаване на тези данни се упражнява 

в съответствие със законодателството на 

държавата членка, пред която те се 

позовават на това право. 

1. Правото на субектите на данни 

на достъп до свързаните с тях данни, 

въведени в ШИС, и на коригиране или 

заличаване на тези данни се упражнява 

в съответствие със законодателството на 

държавата членка, пред която те се 

позовават на това право, независимо 

дали субектът на данните се намира 

на територията на Европейския съюз 

или не. 

Or. fr 

 

Изменение  412 

Мириам Дали, Петер Нидермюлер 

 

Предложение за регламент 

Член 47 – параграф 4а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4a. Всяко лице има право на 

коригиране на фактологично неточни 

данни, свързани с него, или на 

заличаване на неправомерно 

съхранявани данни, свързани с него. 

Or. en 

Обосновка 

Тази разпоредба се съдържа в член 65 (Право на достъп, коригиране на неточни данни 

и заличаване на неправомерно съхранявани данни), параграф 5 от Регламента относно 

създаването, функционирането и използването на Шенгенската информационна 

система (ШИС) в областта на полицейското сътрудничество и съдебното 

сътрудничество по наказателноправни въпроси. Следва също така да се включи ясно и 

в Регламента относно граничните проверки, тъй като се прилага по същия начин и 

при граничните проверки. 

 

Изменение  413 

Мари-Кристин Вержиа 
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Предложение за регламент 

Член 47 – параграф 5 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Засегнатото лице се информира 

във възможно най-кратък срок и при 

всички случаи не по-късно от 60 дни от 

датата, на която е подало заявление за 

достъп, или по-рано, ако така е 

предвидено в националното 

законодателство. 

5. Засегнатото лице се информира 

във възможно най-кратък срок и при 

всички случаи не по-късно от 60 дни от 

датата, на която е подало заявление за 

достъп, или по-рано, ако така е 

предвидено в националното 

законодателство, независимо дали 

лицето се намира на територията на 

Европейския съюз или не. 

Or. fr 

 

Изменение  414 

Жерар Дьопре, Луи Мишел, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Член 47 – параграф 5 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Засегнатото лице се информира 

във възможно най-кратък срок и при 

всички случаи не по-късно от 60 дни от 

датата, на която е подало заявление за 

достъп, или по-рано, ако така е 

предвидено в националното 

законодателство. 

5. Засегнатото лице се информира 

във възможно най-кратък срок и при 

всички случаи не по-късно от 30 дни от 

датата, на която е подало заявление за 

достъп, или по-рано, ако така е 

предвидено в националното 

законодателство. 

Or. fr 

 

Изменение  415 

Мари-Кристин Вержиа 

 

Предложение за регламент 

Член 47 – параграф 6 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Засегнатото лице се уведомява за 

последващите мерки, предприети във 

6. Засегнатото лице се уведомява за 

последващите мерки, предприети във 
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връзка с упражняването на правата му 

на коригиране и заличаване, във 

възможно най-кратък срок и при всички 

случаи не по-късно от три месеца от 

датата на подаване на заявление за 

коригиране или заличаване, или по-

рано, ако така е предвидено в 

националното законодателство. 

връзка с упражняването на правата му 

на коригиране и заличаване, във 

възможно най-кратък срок и при всички 

случаи не по-късно от три месеца от 

датата на подаване на заявление за 

коригиране или заличаване, или по-

рано, ако така е предвидено в 

националното законодателство, 

независимо дали лицето се намира на 

територията на Европейския съюз 

или не. 

Or. fr 

 

Изменение  416 

Жерар Дьопре, Луи Мишел, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Член 47 – параграф 6 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Засегнатото лице се уведомява за 

последващите мерки, предприети във 

връзка с упражняването на правата му 

на коригиране и заличаване, във 

възможно най-кратък срок и при всички 

случаи не по-късно от три месеца от 

датата на подаване на заявление за 

коригиране или заличаване, или по-

рано, ако така е предвидено в 

националното законодателство. 

6. Засегнатото лице се уведомява за 

последващите мерки, предприети във 

връзка с упражняването на правата му 

на коригиране, заличаване и 

ограничаване на обработването, във 

възможно най-кратък срок и при всички 

случаи не по-късно от 60 дни от датата 

на подаване на заявление за коригиране 

или заличаване, или по-рано, ако така е 

предвидено в националното 

законодателство. 

Or. fr 

 

Изменение  417 

Ева Жоли, Юдит Саргентини 

 

Предложение за регламент 

Член 48 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 
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Член 48  заличава се 

Право на информация  

1. Граждани на трети страни, които 

са обекти на сигнал, издаден в 

съответствие с настоящия 

регламент, се уведомяват в 

съответствие с членове 10 и 11 от 

Директива 95/46/EC. Тази 

информация се предоставя в писмен 

вид заедно с копие на националното 

решение по член 24, параграф 1, довело 

до сигнала или с позоваване на това 

решение. 

 

2. Тази информация не се предоставя:  

а) когато:  

i) личните данни не са били получени 

от въпросния гражданин на трета 

държава; 

 

както и  

ii) предоставянето на информацията 

е невъзможно или би изисквало 

непропорционални усилия; 

 

б) когато въпросният гражданин на 

трета държава вече разполага с 

информацията; 

 

в) когато националното 

законодателство позволява 

ограничаване на правото на 

информация, по-специално с цел да се 

гарантират националната сигурност, 

отбраната, обществената сигурност 

и предотвратяването, разследването, 

разкриването и наказателното 

преследване на престъпления. 

 

Or. en 

 

Изменение  418 

Жерар Дьопре, Луи Мишел, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Член 48 – параграф 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. На гражданите на трети държави, 

които са обект на сигнал, подаден в 

съответствие с настоящия регламент, се 

предоставя информация в съответствие 

с членове 10 и 11 от Директива 

95/46/ЕО. Тази информация се 

предоставя в писмен вид заедно с копие 

на националното решение, породило 

сигнала, посочено в член 24, параграф 1, 

или с позоваване на това решение. 

1. На гражданите на трети държави, 

които са обект на сигнал, подаден в 

съответствие с настоящия регламент, се 

предоставя информация от подалата 

сигнала държава членка във възможно 

най-кратък срок и при всички случаи 

не по-късно от 30 дни след 

въвеждането на отнасящия се до тях 

сигнал, в съответствие с членове 13 и 14 

от Регламент (ЕС) 2016/679 или 

членове 12 и 13 от Директива (ЕС) 

2016/680. Тази информация се 

предоставя в писмен вид заедно с копие 

на националното решение, породило 

сигнала, посочено в член 24, параграф 1, 

или с позоваване на това решение. 

Or. fr 

 

Изменение  419 

Мириам Дали, Петер Нидермюлер 

 

Предложение за регламент 

Член 48 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. На гражданите на трети държави, 

които са обект на сигнал, подаден в 

съответствие с настоящия регламент, се 

предоставя информация в съответствие 

с членове 10 и 11 от Директива 

95/46/ЕО. Тази информация се 

предоставя в писмен вид заедно с копие 

на националното решение, породило 

сигнала, посочено в член 24, параграф 1, 

или с позоваване на това решение. 

1. На гражданите на трети държави, 

които са обект на сигнал, подаден в 

съответствие с настоящия регламент, се 

предоставя информация в съответствие 

с членове 13 и 14 от Регламент (ЕС) 

2016/679 или членове 12 и 13 от 

Директива (ЕС) 2016/680. Тази 

информация се предоставя в писмен вид 

заедно с копие на националното 

решение, породило сигнала, посочено в 

член 24, параграф 1, или с позоваване на 

това решение. 

Or. en 
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Обосновка 

В членове 13 и 14 от Общия регламент относно защитата на данните и членове 12 и 

13 от Директивата за полицията (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) се посочват изключенията от 

правилата относно предоставянето на информация на субектите на данни. 

 

Изменение  420 

Мириам Дали, Петер Нидермюлер 

 

Предложение за регламент 

Член 48 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Тази информация не се 

предоставя: 

заличава се 

а) когато:  

i) личните данни не са били получени 

от въпросния гражданин на трета 

държава; 

 

както и  

ii) предоставянето на информацията 

е невъзможно или би изисквало 

непропорционални усилия; 

 

б) когато въпросният гражданин на 

трета държава вече разполага с 

информацията; 

 

в) когато националното 

законодателство позволява 

ограничаване на правото на 

информация, по-специално с цел да се 

гарантират националната сигурност, 

отбраната, обществената сигурност 

и предотвратяването, разследването, 

разкриването и наказателното 

преследване на престъпления. 

 

Or. en 
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Обосновка 

В членове 13 и 14 от Общия регламент относно защитата на данните и членове 12 и 

13 от Директивата за полицията (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) се посочват изключенията от 

правилата относно предоставянето на информация на субектите на данни. Тук е 

незаконосъобразно и неподходящо да се създава набор от различни припокриващи се 

изключения от тези правила. 

 

Изменение  421 

Жерар Дьопре, Луи Мишел, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Член 49 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Всяко лице може да заведе иск 

пред съдилищата или органите, 

компетентни съгласно 

законодателството на всяка държава 

членка, за получаване на достъп, 

коригиране или заличаване на 

информация, или за получаване на 

обезщетение във връзка с отнасящ се до 

него сигнал. 

1. Всяко лице може да заведе иск 

пред съдилищата или органите, 

компетентни съгласно 

законодателството на всяка държава 

членка, за получаване на достъп, 

коригиране или заличаване на 

информация, или за получаване на 

ограничаване на обработването и 
обезщетение във връзка с отнасящ се до 

него сигнал. 

Or. fr 

 

Изменение  422 

Юси Хала-ахо 

 

Предложение за регламент 

Член 49 – параграф 3 – алинея 1 – уводна част 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

С цел да се добие цялостен поглед върху 

функционирането на средствата за 

правна защита, националните надзорни 

органи се приканват да разработят 

стандартна система за статистически 

С цел да се добие цялостен поглед върху 

функционирането на средствата за 

правна защита, националните надзорни 

органи разработват стандартна 

система за статистически данни за 
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данни за ежегодно докладване относно: ежегодно докладване относно: 

Or. en 

 

Изменение  423 

Жерар Дьопре, Луи Мишел, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Член 49 – параграф 3 – алинея 1 – буква в 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) броя на исканията за коригиране 

на неточни данни и заличаване на 

неправомерно съхранявани данни, 

подадени до администратора на лични 

данни, както и броя на случаите, в които 

данните са били коригирани или 

заличени; 

в) броя на исканията за коригиране 

на неточни данни и заличаване или за 

ограничаване на обработването на 

неправомерно съхранявани данни, 

подадени до администратора на лични 

данни, както и броя на случаите, в които 

данните са били коригирани или 

заличени; 

Or. fr 

 

Изменение  424 

Жерар Дьопре, Луи Мишел, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Член 49 – параграф 3 – алинея 1 – буква г 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) броя на исканията за коригиране 

на неточни данни и заличаване на 

неправомерно съхранявани данни, 

подадени до националния надзорен 

орган; 

г) броя на исканията за коригиране 

на неточни данни и заличаване или за 

ограничаване на обработването на 

неправомерно съхранявани данни, 

подадени до националния надзорен 

орган; 

Or. fr 

 

Изменение  425 

Жерар Дьопре, Луи Мишел, Петър Йежек 
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Предложение за регламент 

Член 49 – параграф 3 – алинея 1 – буква е 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

е) броя на делата, по които съдът е 

постановил решение в полза на подалия 

искането по който и да е аспект на 

делото; 

е) броя на делата, по които съдът е 

постановил решение в полза на подалия 

искането по който и да е аспект на 

делото, и броя на делата с присъждане 

на обезщетение; 

Or. fr 

 

Изменение  426 

Мириам Дали, Петер Нидермюлер, Емилиян Павел, Биргит Зипел 

 

Предложение за регламент 

Член 49a (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 49a  

 Санкции 

 Държавите членки гарантират, че 

всяко неправилно въвеждане на данни 

в ШИС, злоупотреба с въведени в 

ШИС данни или обмен на 

допълнителна информация в 

нарушение на настоящия регламент 

подлежи на санкции съгласно 

националното законодателство. Тези 

санкции са ефективни, съразмерни и 

възпиращи. Европол, Евроюст и 

Европейската агенция за гранична и 

брегова охрана гарантират, че всяка 

злоупотреба с данни, въведени в ШИС, 

от техния персонал или членове на 

техните екипи, които осъществяват 

достъп до ШИС под тяхното 

ръководство, е предмет на 

ефективни, пропорционални и 

възпиращи санкции. 

Or. en 



 

AM\1134513BG.docx 187/201 PE609.653v01-00 

 BG 

Обосновка 

В съществуващото Решение на Съвета относно ШИС в включен член 65, свързан с 

наказанията, който не е запазен в предложения регламент. Сега обаче санкциите за 

злоупотреба с данни са изключително важни предвид увеличаването на 

чувствителните данни, които се въвеждат, новите категории сигнали и разширените 

категории на лицата, които имат достъп до ШИС. В същия дух Европол, Евроюст и 

Европейската агенция за гранична и брегова охрана също трябва да гарантират 

наличието на санкции за злоупотреба с данни. 

 

Изменение  427 

Жерар Дьопре, Луи Мишел, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Член 50 – параграф 1а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1а. Всяка държава членка 

гарантира, че националният ѝ 

надзорен орган може да ползва 

съветите на лица, които имат 

достатъчно познания относно 

дактилоскопичните данни. 

Or. fr 

Обосновка 

Разпоредбата е предвидена и в Регламента за „Евродак“. 

 

Изменение  428 

Жерар Дьопре, Луи Мишел, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Член 51 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Европейският надзорен орган по 

защита на данните гарантира, че 

дейностите по обработване на лични 

данни, извършвани от Агенцията, се 

извършват в съответствие с настоящия 

регламент. Във връзка с това се 

1. Европейският надзорен орган по 

защита на данните гарантира, че 

дейностите по обработване на лични 

данни, извършвани от Агенцията, се 

извършват в съответствие с настоящия 

регламент и с Регламент 2016/679. Във 
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прилагат задълженията и правомощията 

по членове 46 и 47 от Регламент (ЕО) 

№ 45/2001. 

връзка с това се прилагат задълженията 

и правомощията по членове 46 и 47 от 

Регламент (ЕО) № 45/2001. 

Or. fr 

 

Изменение  429 

Ева Жоли, Юдит Саргентини 

 

Предложение за регламент 

Член 52 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Националните надзорни органи и 

Европейският надзорен орган по защита 

на данните, действайки в рамките на 

съответните си правомощия, си 

сътрудничат активно в рамките на 

отговорностите си и осигуряват 

координиран надзор на ШИС. 

1. Националните надзорни органи и 

Европейският надзорен орган по защита 

на данните, действайки в рамките на 

съответните си правомощия, си 

сътрудничат активно в рамките на 

отговорностите си в съответствие с 

член 62 от [новия Регламент относно 

защитата на физическите лица във 

връзка с обработването на лични 

данни от институциите, органите, 

службите и агенциите на Съюза и 

относно свободното движение на 

такива данни]. 

Or. en 

 

Изменение  430 

Мари-Кристин Вержиа 

 

Предложение за регламент 

Член 52 – параграф 1а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1а. Европейската комисия 

гарантира, че Европейският надзорен 

орган по защита на данните 

разполага с необходимите средства за 

изпълнение на задачите, които са му 

възложени съгласно настоящия 
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регламент. 

Or. fr 

 

Изменение  431 

Мари-Кристин Вержиа 

 

Предложение за регламент 

Член 52 – параграф 1б (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1б. В случай на злоупотреба с 

въведени в ШИС II данни или всеки 

друг обмен на допълнителна 

информация в разрез с настоящото 

решение, държавите членки 

обезпечават налагането на 

ефективни, съразмерни и възпиращи 

санкции в съответствие с 

националното си законодателство. 

Or. fr 

 

Изменение  432 

Ева Жоли, Юдит Саргентини 

 

Предложение за регламент 

Член 52 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Действайки в рамките на 

съответните си правомощия, те 

обменят релевантна информация, 

взаимно си оказват съдействие при 

извършването на одити и проверки, 

разглеждат трудностите при 

тълкуването или прилагането на 

настоящия регламент и други 

приложими правни актове на Съюза, 

проучват проблемите, установени 

при упражняването на независим 

надзор или при упражняването на 

заличава се 
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правата на субектите на данни, 

съставят хармонизирани 

предложения за съвместни решения 

на евентуални проблеми и насърчават 

осведомеността относно правата на 

защита на данните, в зависимост от 

нуждите. 

Or. en 

 

Изменение  433 

Ева Жоли, Юдит Саргентини 

 

Предложение за регламент 

Член 52 – параграф 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. За целите, определени в 

параграф 2, националните надзорни 

органи и Европейският надзорен орган 

по защита на данните провеждат 

заседания поне два пъти годишно 

като част от Европейския комитет 

по защита на данните, създаден с 

Регламент (ЕС) 2016/679. Разходите 

за тези заседания и обслужването им 

са за сметка на комитета, създаден с 

Регламент (ЕС) 2016/679. На първото 

заседание се приема процедурен 

правилник. При необходимост 

съвместно се разработват 

допълнителни работни методи. 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  434 

Ева Жоли, Юдит Саргентини 

 

Предложение за регламент 

Член 52 – параграф 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 
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4. На всеки две години 

комитетът, създаден с Регламент 

(ЕС) 2016/679, изпраща до 

Европейския парламент, Съвета и 

Комисията съвместен доклад 

относно дейностите във връзка с 

координирания надзор. 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  435 

Жерар Дьопре, Луи Мишел, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Член 53 – заглавие 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Отговорност Отговорност и санкции 

Or. fr 

 

Изменение  436 

Жерар Дьопре, Луи Мишел, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Член 53 – параграф 1а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1а. Всяко лице или държава 

членка, които са претърпели 

материални или нематериални вреди 

поради неправомерна обработка или 

поради действие, несъвместимо с 

настоящия регламент, имат право да 

получат от отговорната държава 

членка обезщетение за претърпените 

вреди. Тази държава е освободена 

частично или изцяло от отговорност, 

ако докаже, че по никакъв начин не е 

отговорна за събитието, породило 

вредата. Исковете за обезщетение, 

предявени срещу държава членка за 
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вредите по параграфи 1 и 2, се 

уреждат от разпоредбите на 

националното право на държавата 

членка ответник в съответствие с 

Регламент (EС) 2016/671 и Директива 

(ЕС) 2016/680. 

Or. fr 

 

Изменение  437 

Жерар Дьопре, Луи Мишел, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Член 53 – параграф 1б (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1б. Държавите членки 

предприемат необходимите мерки, за 

да гарантират, че всяко обработване 

на данните, въведени в ШИС, или 

всеки обмен на допълнителна 

информация в нарушение на 

разпоредбите на настоящия 

регламент се наказват с ефективни, 

съразмерни и възпиращи санкции, 

включително административни 

и/или наказателни санкции, в 

съответствие с националното право. 

Or. fr 

 

Изменение  438 

Жерар Дьопре, Луи Мишел, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Член 54 – параграф 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Агенцията изготвя дневна, 

месечна и годишна статистика, 

показваща броя на регистрираните 

сигнали по категории сигнали, 

3. Агенцията изготвя дневна, 

месечна и годишна статистика, 

показваща броя на регистрираните 

сигнали по категории сигнали, 
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годишния брой намерени съответствия 

по категории сигнали, колко пъти е 

извършвано търсене в ШИС и колко 

пъти е осъществяван достъп до ШИС с 

цел въвеждане, актуализиране или 

заличаване на сигнал – общо и за всяка 

държава членка, включително 

статистика относно процедурата на 

консултация, посочена в член 26. В 

изготвената статистика не се съдържат 

лични данни. Годишният статистически 

доклад се публикува. 

годишния брой намерени съответствия 

по категории сигнали, колко пъти е 

извършвано търсене в ШИС и колко 

пъти е осъществяван достъп до ШИС с 

цел въвеждане, допълване, 

актуализиране или заличаване на сигнал 

– общо и за всяка държава членка, 

включително статистика относно 

процедурата на консултация, посочена в 

член 26. В изготвената статистика не се 

съдържат лични данни. Годишният 

статистически доклад се публикува. 

Or. fr 

 

Изменение  439 

Мари-Кристин Вержиа 

 

Предложение за регламент 

Член 54 – параграф 5 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Агенцията предоставя на 

държавите членки, Комисията, Европол 

и Европейската агенция за гранична и 

брегова охрана всички статистически 

доклади, които изготвя. С цел 

наблюдение на прилагането на правните 

актове на Съюза Комисията може да 

поиска от Агенцията да предоставя, 

редовно или по конкретен повод, 

специфични допълнителни 

статистически доклади относно 

функционирането или използването на 

ШИС и комуникацията по линия на 

SIRENE. 

5. Агенцията предоставя на 

държавите членки, Комисията, 

Европейския парламент, Европол, 

Европейската агенция за гранична и 

брегова охрана и Европейския надзорен 

орган по защита на данните всички 

статистически доклади, които изготвя. С 

цел наблюдение на прилагането на 

правните актове на Съюза Комисията 

може да поиска от Агенцията да 

предоставя, редовно или по конкретен 

повод, специфични допълнителни 

статистически доклади относно 

функционирането или използването на 

ШИС и комуникацията по линия на 

SIRENE. 

Or. fr 

 

Изменение  440 

Жерар Дьопре, Луи Мишел, Петър Йежек 
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Предложение за регламент 

Член 54 – параграф 5 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Агенцията предоставя на 

държавите членки, Комисията, Европол 

и Европейската агенция за гранична и 

брегова охрана всички статистически 

доклади, които изготвя. С цел 

наблюдение на прилагането на правните 

актове на Съюза Комисията може да 

поиска от Агенцията да предоставя, 

редовно или по конкретен повод, 

специфични допълнителни 

статистически доклади относно 

функционирането или използването на 

ШИС и комуникацията по линия на 

SIRENE. 

5. Агенцията предоставя на 

държавите членки, Европейския 

парламент, Комисията, Европол и 

Европейската агенция за гранична и 

брегова охрана всички статистически 

доклади, които изготвя. С цел 

наблюдение на прилагането на правните 

актове на Съюза Комисията може да 

поиска от Агенцията да предоставя, 

редовно или по конкретен повод, 

специфични допълнителни 

статистически доклади относно 

функционирането или използването на 

ШИС и комуникацията по линия на 

SIRENE. 

Or. fr 

 

Изменение  441 

Мари-Кристин Вержиа 

 

Предложение за регламент 

Член 54 – параграф 6 – алинея 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

За целите на параграфи 3–5 от 

настоящия член и член 15, параграф 5 

Агенцията създава, внедрява и 

поддържа в техническите си звена 

централно хранилище, в което се 

съдържат данните, посочени в 

параграф 3 от настоящия член и в 

член 15, параграф 5, и което не 

позволява установяване на 

самоличността на лица, но дава 

възможност на Комисията и агенциите, 

посочени в параграф 5, да получават 

съответстващи на нуждите им доклади и 

статистически данни. Агенцията 

За целите на параграфи 3, 4 и 5 от 

настоящия член и член 15, параграф 5 

Агенцията създава, внедрява и 

поддържа в техническите си звена 

централно хранилище, в което се 

съдържат данните, посочени в 

параграф 3 от настоящия член и в 

член 15, параграф 5, и което не 

позволява установяване на 

самоличността на лица, но дава 

възможност на Комисията и агенциите, 

посочени в параграф 5, да получават 

съответстващи на нуждите им доклади и 

статистически данни. В отговор на 
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предоставя на държавите членки, 

Комисията, Европол и Европейската 

агенция за гранична и брегова охрана 

достъп до централното хранилище 

посредством обезопасен достъп през 

комуникационната инфраструктура с 

контрол на достъпа и специални 

потребителски профили единствено за 

целите на докладването и изготвянето 

на статистика. 

отправено искане Агенцията 

предоставя на държавите членки, 

Комисията, Парламента, Европейския 

надзорен орган по защита на данните, 
Европол, Евроюст и Европейската 

агенция за гранична и брегова охрана 

достъп до централното хранилище, до 

елементи и специфична информация 
единствено за целите на докладването и 

изготвянето на статистика. 

Or. fr 

 

Изменение  442 

Жерар Дьопре, Луи Мишел, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Член 54 – параграф 7 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

7. Две години след пускането в 

действие на ШИС и на всеки две години 

след това Агенцията представя на 

Европейския парламент и на Съвета 

доклад относно техническото 

функциониране на централната ШИС и 

комуникационната инфраструктура, 

включително относно тяхната 

сигурност, както и относно двустранния 

и многостранния обмен на 

допълнителна информация между 

държавите членки. 

7. Две години след пускането в 

действие на ШИС и на всеки две години 

след това Агенцията представя на 

Европейския парламент и на Съвета 

доклад относно техническото 

функциониране на централната ШИС и 

комуникационната инфраструктура, 

включително относно тяхната 

сигурност, въвеждането на 

функционалността за 

автоматизирано разпознаване на 

пръстови отпечатъци, както и 

относно двустранния и многостранния 

обмен на допълнителна информация 

между държавите членки. 

Or. fr 

 

Изменение  443 

Мари-Кристин Вержиа 

 

Предложение за регламент 

Член 54 – параграф 7 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

7. Две години след пускането в 

действие на ШИС и на всеки две години 

след това Агенцията представя на 

Европейския парламент и на Съвета 

доклад относно техническото 

функциониране на централната ШИС и 

комуникационната инфраструктура, 

включително относно тяхната 

сигурност, както и относно двустранния 

и многостранния обмен на 

допълнителна информация между 

държавите членки. 

7. Една година след пускането в 

действие на ШИС и на всеки две години 

след това Агенцията представя на 

Европейския парламент и на Съвета 

доклад относно техническото 

функциониране на централната ШИС и 

комуникационната инфраструктура, 

включително относно тяхната 

сигурност, както и относно двустранния 

и многостранния обмен на 

допълнителна информация между 

държавите членки. 

Or. fr 

 

Изменение  444 

Мари-Кристин Вержиа 

 

Предложение за регламент 

Член 54 – параграф 8 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

8. Три години след пускането в 

действие на ШИС и на всеки четири 

години след това Комисията изготвя 

цялостна оценка на централната ШИС и 

на двустранния и многостранния обмен 

на допълнителна информация между 

държавите членки. При тази цялостна 

оценка се прави преглед на 

постигнатите резултати спрямо 

заложените цели, преценява се дали 

основната обосновка продължава да е 

валидна и се оценяват прилагането на 

настоящия регламент по отношение на 

централната ШИС, сигурността на 

централната ШИС и последиците за 

бъдещото функциониране. Комисията 

изпраща оценката на Европейския 

парламент и на Съвета. 

8. Една година след пускането в 

действие на ШИС и на всеки две години 

след това Комисията изготвя цялостна 

оценка на централната ШИС и на 

двустранния и многостранния обмен на 

допълнителна информация между 

държавите членки. При тази цялостна 

оценка се взема предвид становището 

на Европейския надзорен орган по 

защита на данните, прави се преглед 

на постигнатите резултати спрямо 

заложените цели, преценява се дали 

основната обосновка продължава да е 

валидна и се оценяват прилагането на 

настоящия регламент по отношение на 

централната ШИС, сигурността на 

централната ШИС и последиците за 

бъдещото функциониране. Комисията 

изпраща оценката на Европейския 

парламент, на Агенцията на ЕС за 
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основните права и на Съвета. 

Or. fr 

 

Изменение  445 

Жерар Дьопре, Луи Мишел, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Член 54 – параграф 8 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

8. Три години след пускането в 

действие на ШИС и на всеки четири 

години след това Комисията изготвя 

цялостна оценка на централната ШИС и 

на двустранния и многостранния обмен 

на допълнителна информация между 

държавите членки. При тази цялостна 

оценка се прави преглед на 

постигнатите резултати спрямо 

заложените цели, преценява се дали 

основната обосновка продължава да е 

валидна и се оценяват прилагането на 

настоящия регламент по отношение на 

централната ШИС, сигурността на 

централната ШИС и последиците за 

бъдещото функциониране. Комисията 

изпраща оценката на Европейския 

парламент и на Съвета. 

8. Три години след пускането в 

действие на ШИС и на всеки четири 

години след това Комисията изготвя 

цялостна оценка на централната ШИС и 

на двустранния и многостранния обмен 

на допълнителна информация между 

държавите членки. При тази цялостна 

оценка се прави преглед на 

постигнатите резултати спрямо 

заложените цели, преценява се дали 

основната обосновка продължава да е 

валидна и се оценяват прилагането на 

настоящия регламент по отношение на 

централната ШИС, сигурността на 

централната ШИС и последиците за 

бъдещото функциониране. Тази 

цялостна оценка включва също така 

въвеждането на функционалността 

за автоматизирано разпознаване на 

пръстови отпечатъци и 

информационните кампании относно 

ШИС, организирани от Комисията в 

съответствие с член 19. Комисията 
изпраща оценката на Европейския 

парламент и на Съвета. 

Or. fr 

 

Изменение  446 

Мари-Кристин Вержиа 

 

Предложение за регламент 
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Член 54 – параграф 8 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

8. Три години след пускането в 

действие на ШИС и на всеки четири 

години след това Комисията изготвя 

цялостна оценка на централната ШИС и 

на двустранния и многостранния обмен 

на допълнителна информация между 

държавите членки. При тази цялостна 

оценка се прави преглед на 

постигнатите резултати спрямо 

заложените цели, преценява се дали 

основната обосновка продължава да е 

валидна и се оценяват прилагането на 

настоящия регламент по отношение на 

централната ШИС, сигурността на 

централната ШИС и последиците за 

бъдещото функциониране. Комисията 

изпраща оценката на Европейския 

парламент и на Съвета. 

8. Една година след пускането в 

действие на ШИС и на всеки четири 

години след това Комисията изготвя 

цялостна оценка на централната ШИС и 

на двустранния и многостранния обмен 

на допълнителна информация между 

държавите членки. При тази цялостна 

оценка се прави преглед на 

постигнатите резултати спрямо 

заложените цели, преценява се дали 

основната обосновка продължава да е 

валидна и се оценяват прилагането на 

настоящия регламент по отношение на 

централната ШИС, сигурността на 

централната ШИС и последиците за 

бъдещото функциониране. Комисията 

изпраща оценката на Европейския 

парламент и на Съвета. 

Or. fr 

 

Изменение  447 

Жерар Дьопре, Луи Мишел, Петър Йежек 

 

Предложение за регламент 

Член 54 – параграф 8а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 8а. Една година след влизането в 

сила на настоящия регламент 

Комисията и Агенцията следва да 

разработят функционалността за 

автоматизирано разпознаване на 

пръстови отпечатъци. 

Or. fr 

 

Изменение  448 

Жерар Дьопре, Луи Мишел, Петър Йежек 
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Предложение за регламент 

Член 54 – параграф 8б (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 8б. Две години след влизането в 

сила на настоящия регламент 

държавите членки следва да са 

започнали необходимите адаптации 

за въвеждане на функционалността 

за автоматизирано разпознаване на 

пръстови отпечатъци. 

Or. fr 

Изменение  449 

Мириам Дали, Емилиян Павел 

 

Предложение за регламент 

Член 54a (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 54a  

 Упражняване на делегирането 

 1. Правомощието да приема 

делегирани актове се предоставя на 

Комисията при спазване на 

предвидените в настоящия член 

условия. 

 2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 8, 

параграф 4, член 12, параграф 7, 

член 32, параграф 5, член 42, 

параграф 4, член 51, параграф 3 и 

член 75, параграф 2а, се предоставя на 

Комисията за неопределен срок, 

считано от ... [датата на влизане в 

сила на настоящия регламент]. 

 3. Делегирането на правомощия, 

посочено в член 8, параграф 4, член 12, 

параграф 7, член 32, параграф 5, 

член 42, параграф 4, член 51, 

параграф 3 и член 75, параграф 2а, 

може да бъде оттеглено по всяко 
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време от Европейския парламент или 

от Съвета. С решението за 

оттегляне се прекратява посоченото 

в него делегиране на правомощия. 

Прекратяването поражда действие в 

деня след публикуването на 

решението в Официален вестник на 

Европейския съюз или на по-късна, 

посочена в решението дата. То не 

засяга действителността на 

делегираните актове, които вече са в 

сила. 

 4. Преди приемането на делегиран 

акт Комисията се консултира с 

експерти, определени от всяка 

държава членка в съответствие с 

принципите, залегнали в 

Междуинституционалното 

споразумение от 13 април 2016 г. за 

по-добро законотворчество. 

 5. Веднага след като приеме делегиран 

акт, Комисията нотифицира акта 

едновременно на Европейския 

парламент и на Съвета. 

 6. Делегиран акт, приет съгласно 

член 8, параграф 4, член 12, 

параграф 7, член 32, параграф 5, 

член 42, параграф 4, член 51, 

параграф 3 и член 75, параграф 2а, 

влиза в сила единствено ако нито 

Европейският парламент, нито 

Съветът са представили възражения 

в срок от два месеца след 

нотифицирането на акта на 

Европейския парламент и на Съвета 

или ако преди изтичането на този 

срок и Европейският парламент, и 

Съветът са уведомили Комисията, че 

няма да представят възражения. Този 

срок се удължава с два месеца по 

инициатива на Европейския 

парламент или на Съвета. 

Or. en 
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Обосновка 

Тъй като по-горе в текста се предлага приемане на делегирани актове, е необходимо 

да се включат съответните разпоредби за упражняване на тези делегирани 

правомощия. 

 


