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Изменение 38
Корнелия Ернст

Проект на законодателна резолюция
Параграф 1

Проект на законодателна резолюция Изменение

1. приема изложената по-долу 
позиция на първо четене;

1. отхвърля предложението на 
Комисията;

Or. en

Изменение 39
Патрик Брайер
от името на групата Verts/ALE

Проект на законодателна резолюция
Параграф 1

Проект на законодателна резолюция Изменение

1. приема изложената по-долу 
позиция на първо четене;

1. отхвърля предложението на 
Комисията;

Or. en

Изменение 40
Драгош Тудораке, Рамона Стругариу, Михал Шимечка, Малик Азмани, Оливие 
Шастел, Фабиен Келер, Ондржей Коваржик

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) От съображения за ефикасност и 
намаляване на разходите ETIAS следва, 
както е предвидено в член 6, параграф 3 
от Регламент (ЕС) 2018/1240, да 
използва повторно хардуерните и 
софтуерните компоненти, разработени 
за Системата за влизане/излизане 
(СВИ), за създаването на споделеното 
хранилище на данни за самоличност. 
Това хранилище, използвано за 

(6) От съображения за ефикасност и 
намаляване на разходите ETIAS следва, 
както е предвидено в член 6, параграф 3 
от Регламент (ЕС) 2018/1240, да 
използва повторно хардуерните и 
софтуерните компоненти, разработени 
за Системата за влизане/излизане 
(СВИ), за създаването на споделеното 
хранилище на данни за самоличност. 
Това хранилище, използвано за 
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съхраняването на буквено-цифровите 
данни за самоличност както на 
заявителите по ETIAS, така и на 
гражданите на трети държави, 
регистрирани в СВИ, следва да бъде 
създадено така, че да има възможност за 
разширяването му и превръщането му в 
бъдещо общо хранилище на данни за 
самоличност. В същия дух 
инструментът, който ще бъде 
създаден, за да може ETIAS да прави 
съпоставка между своите данни и 
данните във всяка друга система, за 
които се прави справка чрез едно-
единствено запитване, следва да бъде 
разработен така, че да може да бъде 
доразвит и да стане бъдещия 
европейски портал за търсене.

съхраняването на буквено-цифровите 
данни за самоличност както на 
заявителите по ETIAS, така и на 
гражданите на трети държави, 
регистрирани в СВИ, следва да бъде 
създадено така, че да има възможност за 
разширяването му и превръщането му в 
бъдещо общо хранилище на данни за 
самоличност.

Or. en

Изменение 41
Драгош Тудораке, Рамона Стругариу, Михал Шимечка, Малик Азмани, Оливие 
Шастел, Фабиен Келер, Ондржей Коваржик

Предложение за регламент
Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) Европейският портал за 
търсене (ЕПТ), създаден с Регламент 
(ЕС) 2019/817 на Европейския 
парламент и на Съвета, ще даде 
възможност на компетентните 
органи да извършват едновременно 
търсене в основните системи и 
комбинираните резултати ще се 
показват на един екран.

Or. en

Изменение 42
 Хорхе Бусаде Виялба

Предложение за регламент
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Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) За цялостното постигане на 
целите на ETIAS и в подкрепа на целите 
на Шенгенската информационна 
система (ШИС) е необходимо в обхвата 
на автоматичните проверки да бъде 
включена нова категория сигнали, 
създадена с неотдавнашното 
преразглеждане на ШИС, а именно 
сигналите за лица, подлежащи на 
задълбочени проверки.

(8) За цялостното постигане на 
целите на ETIAS и в подкрепа на целите 
на Шенгенската информационна 
система (ШИС) е необходимо в обхвата 
на автоматичните проверки да бъдат 
включени нови категории сигнали, 
създадени с неотдавнашното 
преразглеждане на ШИС, а именно 
сигналите за лица, подлежащи на 
задълбочени проверки, и сигналите за 
незаконни мигранти, които са обект 
на решение за връщане.

Or. en

Изменение 43
Фабиен Келер

Предложение за регламент
Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9а) Информацията за един и същ 
гражданин на трета държава може 
да е била съхранявана на различни 
интервали от време и следователно 
да е от различно естество или 
качество. Важно е централното 
звено на ETIAS и националните звена 
на ETIAS да проучват тези данни 
едновременно, а не поотделно, когато 
бъдат поискани. По-специално е 
важно звената да вземат предвид 
тези данни или липсата на такива 
данни в случай на сигнал в ECRIS-
TCN.

Or. fr

Изменение 44
Петър Витанов, Мария Грапини, Изабел Сантуш
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Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) В съответствие с Регламент (ЕС) 
№ 2018/xxxx на Европейския парламент 
и на Съвета29[ECRIS-TCN]] и в 
съответствие с намеренията, изразени в 
Регламент (ЕС) 2018/1240, ETIAS 
следва да може да проверява дали 
съществуват съответствия между 
данните в досиетата на заявленията в 
ETIAS и данните от Европейска 
информационна система за обмен на 
информация от регистрите за съдимост 
на граждани на трети държави (ECRIS-
TCN) в общото хранилище на данни за 
самоличност (ОХДС) във връзка с това 
кои държави членки имат информация 
за присъди срещу граждани на трети 
държави и лица без гражданство за 
терористично или друго тежко 
престъпление.

(10) В съответствие с Регламент (ЕС) 
№ 2018/xxxx на Европейския парламент 
и на Съвета29 [ECRIS-TCN]] и в 
съответствие с намеренията, изразени в 
Регламент (ЕС) 2018/1240, ETIAS 
следва да може да проверява дали 
съществуват съответствия между 
данните в досиетата на заявленията в 
ETIAS и данните от Европейска 
информационна система за обмен на 
информация от регистрите за съдимост 
на граждани на трети държави (ECRIS-
TCN) в общото хранилище на данни за 
самоличност (ОХДС) във връзка с това 
кои държави членки имат информация 
за присъди срещу граждани на трети 
държави и лица без гражданство за 
терористично престъпление през 
предходните 20 години или друго 
тежко престъпление, посочено в 
приложението към Регламент (ЕС) 
2018/1240, през предходните 10 
години, ако тези престъпления се 
наказват по националното право с 
лишаване от свобода или мярка, 
изискваща задържане, за максимален 
срок не по-малко от три години.

_________________ _________________
29 [Регламент (ЕС) yyyy/xx на 
Европейския парламент и на Съвета 
….(OВ L ,  г., стр. )]

29 [Регламент (ЕС) yyyy/xx на 
Европейския парламент и на Съвета … 
(OВ L , г., стр. )]

Or. en

Изменение 45
Драгош Тудораке, Рамона Стругариу, Михал Шимечка, Малик Азмани, Оливие 
Шастел, Фабиен Келер, Ондржей Коваржик

Предложение за регламент
Съображение 12
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Съгласно член 73 от Регламент 
(ЕС) 2018/1240 Европейската агенция за 
оперативното управление на 
широкомащабни информационни 
системи в пространството на свобода, 
сигурност и правосъдие (eu-LISA), 
създадена с Регламент (ЕС) 2018/1726 
на Европейския парламент и на 
Съвета30, следва да отговаря за фазата 
на проектиране и разработване на 
информационна система на ETIAS.

(12) Съгласно член 73 от Регламент 
(ЕС) 2018/1240 Европейската агенция за 
оперативното управление на 
широкомащабни информационни 
системи в пространството на свобода, 
сигурност и правосъдие (eu-LISA), 
създадена с Регламент (ЕС) 2018/1726 
на Европейския парламент и на 
Съвета30, следва да отговаря за фазата 
на проектиране и техническо 
разработване на информационна 
система на ETIAS.

_________________ _________________
30 Регламент (ЕС) 2018/1726 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
14 ноември 2018 г. относно Агенцията 
на Европейския съюз за оперативното 
управление на широкомащабни 
информационни системи в 
пространството на свобода, сигурност и 
правосъдие (eu-LISA), за изменение на 
Регламент (ЕО) № 1987/2006 и Решение 
2007/533/ПВР на Съвета и за отмяна на 
Регламент (ЕС) № 1077/2011 (ОВ L 295, 
21.11.2018 г., стр. 99).

30 Регламент (ЕС) 2018/1726 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
14 ноември 2018 г. относно Агенцията 
на Европейския съюз за оперативното 
управление на широкомащабни 
информационни системи в 
пространството на свобода, сигурност и 
правосъдие (eu-LISA), за изменение на 
Регламент (ЕО) № 1987/2006 и Решение 
2007/533/ПВР на Съвета и за отмяна на 
Регламент (ЕС) № 1077/2011 (ОВ L 295, 
21.11.2018 г., стр. 99).

Or. en

Изменение 46
Корнелия Ернст

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3
Регламент (ЕС) 2018/1862
Член 50(а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За да изпълнява своите задачи, 
установени с Регламент (ЕС) 
2018/1240, централното звено на 
ETIAS, създадено в Европейската 
агенция за гранична и брегова охрана в 
съответствие с член 7 от Регламент 
(ЕС) 2018/1240, има правото на 

заличава се
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достъп до релевантни данни, въведени 
в ШИС, и на търсене в тях. По 
отношение на този достъп и това 
търсене  се прилага член 50, 
параграфи 4—8 от настоящия 
регламент.

(Това изменение, което заличава прекия 
временен достъп на централните или 
националните звена до системи, за 
които първоначално не е предвиден 
този достъп, се прилага за всички 
съответни части на предложението.)

Or. en

Изменение 47
Патрик Брайер
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3
Регламент (ЕС) 2018/1862
Член 50(а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За да изпълнява своите задачи, 
установени с Регламент (ЕС) 2018/1240, 
централното звено на ETIAS, създадено 
в Европейската агенция за гранична и 
брегова охрана в съответствие с член 7 
от Регламент (ЕС) 2018/1240, има 
правото на достъп до релевантни данни, 
въведени в ШИС, и на търсене в тях. По 
отношение на този достъп и това 
търсене  се прилага член 50, параграфи 
4—8 от настоящия регламент.

1. За да изпълнява своите задачи, 
установени с Регламент (ЕС) 2018/1240, 
централното звено на ETIAS, създадено 
в Европейската агенция за гранична и 
брегова охрана в съответствие с член 7 
от Регламент (ЕС) 2018/1240, има 
правото, в режим само за четене, на 
достъп до релевантни данни, въведени в 
ШИС, и на търсене в тях. По отношение 
на този достъп и това търсене се 
прилага член 50, параграфи 4—8 от 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 48
Петър Витанов, Мария Грапини, Изабел Сантуш

Предложение за регламент
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Член 1 – параграф 3
Регламент (ЕС) 2018/1862
Член 50а

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За да изпълнява своите задачи, 
установени с Регламент (ЕС) 2018/1240, 
централното звено на ETIAS, създадено 
в Европейската агенция за гранична и 
брегова охрана в съответствие с член 7 
от Регламент (ЕС) 2018/1240, има 
правото на достъп до релевантни данни, 
въведени в ШИС, и на търсене в тях. По 
отношение на този достъп и това 
търсене  се прилага член 50, параграфи 
4—8 от настоящия регламент.

1. За да изпълнява своите задачи, 
установени с Регламент (ЕС) 2018/1240, 
централното звено на ETIAS, създадено 
в Европейската агенция за гранична и 
брегова охрана в съответствие с член 7 
от Регламент (ЕС) 2018/1240, има 
правото, в режим само за четене, на 
достъп до релевантни данни, въведени в 
ШИС, и на търсене в тях. По отношение 
на този достъп и това търсене се 
прилага член 50, параграфи 4—8 от 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 49
Драгош Тудораке, Рамона Стругариу, Михал Шимечка, Малик Азмани, Оливие 
Шастел, Фабиен Келер, Ондржей Коваржик

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3
Регламент (ЕС) 2018/1862
Член 50б – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. След пускането в действие на 
ETIAS, както е предвидено в член 88, 
параграф 1 от Регламент (ЕС) 
2018/1240, централната система на 
ШИС се свързва с инструмента, 
посочен в член 11 от Регламент (ЕС) 
2018/1240, за да се позволи 
автоматизираното обработване, указано 
в посочения член.

1. След пускането в действие на 
ETIAS, както е предвидено в член 88, 
параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 2018/1240, централната 
система на ШИС се свързва с ЕПТ, за да 
се позволи автоматизираното 
обработване, указано в посочения член.

Or. en

Изменение 50
Драгош Тудораке, Рамона Стругариу, Михал Шимечка, Малик Азмани, Оливие 
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Шастел, Фабиен Келер, Ондржей Коваржик

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3
Регламент (ЕС) 2018/1862
Член 50б – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За целите на проверките по член 
20, параграф 2, буква а), буква г) и буква 
м), подточка i), и член 23 от Регламент 
(ЕС) 2018/1240, централната система на 
ETIAS използва инструмента, 
предвиден в член 11 от посочения 
регламент, за да сравни данните по 
член 11, параграф 5 от Регламент (ЕС) 
2018/1240 с данните в ШИС, в 
съответствие с член 11, параграф 8 от 
посочения регламент.

3. За целите на проверките по 
член 20, параграф 2, буква а), буква г) и 
буква м), подточка i), и член 23 от 
Регламент (ЕС) 2018/1240, централната 
система на ETIAS използва ЕПТ, за да 
сравни данните по член 11, параграф 5 
от Регламент (ЕС) 2018/1240 с данните в 
ШИС, в съответствие с член 11, 
параграф 8 от посочения регламент.

Or. en

Изменение 51
Корнелия Ернст

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕС) 2019/816
Член 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

условията, при които данни, включени в 
системата ECRIS-TCN, могат да се 
използват за целите на управлението 
на границите в съответствие с 
Регламент (ЕС) 2018/1240 на 
Европейския парламент и на Съвета *.

условията, при които данни на 
граждани на трети държави или 
лица без гражданство, включени в 
системата ECRIS-TCN, могат да се 
използват в подкрепа на целите на 
Регламент (ЕС) 2018/1240 на 
Европейския парламент и на Съвета*, 
изброени в член 4, буква а) от него. 
Данните, съхранявани в регистрите 
за съдимост на държавите членки, и 
следователно в ECRIS-TCN, не се 
модифицират или разширяват за 
подпомагане постигането на тази цел 
или въз основа на други 
информационни системи на ЕС.
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Or. en

Изменение 52
Патрик Брайер
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕС) 2019/816
Член 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

условията, при които данни, включени в 
системата ECRIS-TCN, могат да се 
използват за целите на управлението 
на границите в съответствие с 
Регламент (ЕС) 2018/1240 на 
Европейския парламент и на Съвета *.

условията, при които данни на 
граждани на трети държави или 
лица без гражданство, включени в 
системата ECRIS-TCN, могат да се 
използват в подкрепа на целите на 
Регламент (ЕС) 2018/1240 на 
Европейския парламент и на Съвета*, 
изброени в член 4, буква а) от него. 
Данните, съхранявани в регистрите 
за съдимост на държавите членки, и 
следователно в ECRIS-TCN, не се 
модифицират или разширяват за 
подпомагане постигането на тази цел 
или въз основа на други 
информационни системи на ЕС.

Or. en

Изменение 53
 Хорхе Бусаде Виялба

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕС) 2019/816
Член 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

условията, при които данни, включени в 
системата ECRIS-TCN, могат да се 
използват за целите на управлението 
на границите в съответствие с 
Регламент (ЕС) 2018/1240 на 

условията, при които данни, включени в 
системата ECRIS-TCN, могат да се 
използват за подпомагане на целите по 
Регламент (ЕС) 2018/1240 на 
Европейския парламент и на Съвета, по-



PE658.804v01-00 12/38 AM\1214742BG.docx

BG

Европейския парламент и на Съвета *. специално за оценяването дали 
влизането на заявителите по ETIAS в 
Съюза би представлявало свързана със 
сигурността заплаха за обществения 
ред, вътрешната сигурност или 
международните отношения за някоя 
от държавите членки.

Or. en

Изменение 54
Драгош Тудораке, Рамона Стругариу, Михал Шимечка, Малик Азмани, Оливие 
Шастел, Фабиен Келер, Ондржей Коваржик, Абир Ал-Сахлани

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕС) 2019/816
Член 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

условията, при които данни, включени в 
системата ECRIS-TCN, могат да се 
използват за целите на управлението 
на границите в съответствие с 
Регламент (ЕС) 2018/1240 на 
Европейския парламент и на Съвета *.

условията, при които данни, включени в 
системата ECRIS-TCN, могат да се 
използват от централното звено на 
ETIAS за идентифициране на 
заявление, което може да 
представлява риск за сигурността на 
Шенгенското пространство, за 
целите на ETIAS, в съответствие с 
Регламент (ЕС) 2018/1240 на 
Европейския парламент и на Съвета*.

Or. en

Изменение 55
Петър Витанов, Мария Грапини, Изабел Сантуш

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕС) 2019/816
Член 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

условията, при които данни, включени в 
системата ECRIS-TCN, могат да се 

условията, при които данни на 
граждани на трети държави или 
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използват за целите на управлението 
на границите в съответствие с 
Регламент (ЕС) 2018/1240 на 
Европейския парламент и на Съвета *.

лица без гражданство, включени в 
системата ECRIS-TCN, могат да се 
използват в подкрепа на целите на 
член 4, буква а) от Регламент (ЕС) 
2018/1240 на Европейския парламент и 
на Съвета*.

Or. en

Изменение 56
 Хорхе Бусаде Виялба

Предложение за регламент
Член 2 – алинея 1 – точка 2
Регламент (ЕС) 2019/816
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент се прилага по 
отношение на обработването на 
информация за самоличността на 
граждани на трети държави, срещу 
които са били постановени присъди в 
държавите членки, за целите на 
идентифицирането на държавата членка 
(държавите членки), в която (които) 
тези присъди са били постановени, 
както и за целите на управлението на 
границите [и на улесняването и 
подпомагането на правилното 
установяване на самоличността на 
лица].

Настоящият регламент се прилага по 
отношение на обработването на 
информация за самоличността на 
граждани на трети държави, срещу 
които са били постановени присъди в 
държавите членки, за целите на 
идентифицирането на държавата членка 
(държавите членки), в която (които) 
тези присъди са били постановени, 
както и за целите на на улесняването и 
подпомагането на правилното 
установяване на самоличността на лица 
в съответствие с настоящия 
регламент и с Регламент (ЕС) 
2019/818. Настоящият регламент 
също така подкрепя целите на ETIAS 
за установяване дали присъствието 
на заявители по ETIAS на 
територията на държавите членки 
би представлявало свързана със 
сигурността заплаха за обществения 
ред, вътрешната сигурност или 
международните отношения за някоя 
от държавите членки.

Or. en
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Изменение 57
Патрик Брайер
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 2 – алинея 1 – точка 2
Регламент (ЕС) 2019/816
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент се прилага по 
отношение на обработването на 
информация за самоличността на 
граждани на трети държави, срещу 
които са били постановени присъди в 
държавите членки, за целите на 
идентифицирането на държавата членка 
(държавите членки), в която (които) 
тези присъди са били постановени, 
както и за целите на управлението на 
границите [и на улесняването и 
подпомагането на правилното 
установяване на самоличността на 
лица].

Настоящият регламент се прилага по 
отношение на обработването на 
информация за самоличността на 
граждани на трети държави, срещу 
които са били постановени присъди в 
държавите членки, както е посочено в 
приложението към Регламент (ЕС) 
2018/1240 на Европейския парламент 
и на Съвета, за целите на 
идентифицирането на държавата членка 
(държавите членки), в която (които) 
тези присъди са били постановени през 
предходните 20 или 10 години в 
зависимост от тяхното естество, 
както и за целите на посочения 
регламент, изброени в член 4, буква а) 
от него.

Or. en

Изменение 58
Корнелия Ернст

Предложение за регламент
Член 2 – алинея 1 – точка 2
Регламент (ЕС) 2019/816
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент се прилага по 
отношение на обработването на 
информация за самоличността на 
граждани на трети държави, срещу 
които са били постановени присъди в 
държавите членки, за целите на 
идентифицирането на държавата 

Настоящият регламент се прилага за 
целите на идентифицирането на 
държавата членка (държавите 
членки), в която (които) са 
постановени присъди, както е посочено 
в приложението към Регламент (ЕС) 
2018/1240 на Европейския парламент 
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членка (държавите членки), в която 
(които) тези присъди са били 
постановени, както и за целите на 
управлението на границите [и на 
улесняването и подпомагането на 
правилното установяване на 
самоличността на лица].

и на Съвета, през предходните 20 или 
10 години в зависимост от тяхното 
естество, както и за целите на 
посочения регламент, изброени в 
член 4, буква а) от него.

Or. en

Изменение 59
Драгош Тудораке, Рамона Стругариу, Михал Шимечка, Малик Азмани, Оливие 
Шастел, Фабиен Келер, Ондржей Коваржик, Абир Ал-Сахлани

Предложение за регламент
Член 2 – алинея 1 – точка 2
Регламент (ЕС) 2019/816
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент се прилага по 
отношение на обработването на 
информация за самоличността на 
граждани на трети държави, срещу 
които са били постановени присъди в 
държавите членки, за целите на 
идентифицирането на държавата членка 
(държавите членки), в която (които) 
тези присъди са били постановени, 
както и за целите на управлението на 
границите [и на улесняването и 
подпомагането на правилното 
установяване на самоличността на 
лица].

Настоящият регламент се прилага по 
отношение на обработването на 
информация за самоличността на 
граждани на трети държави, срещу 
които са били постановени присъди в 
държавите членки, за целите на 
идентифицирането на държавата членка 
(държавите членки), в която (които) 
тези присъди са били постановени, и на 
улесняването и подпомагането на 
правилното установяване на 
самоличността на лица, които 
представляват риск за сигурността.

Or. en

Изменение 60
Петър Витанов, Мария Грапини, Изабел Сантуш

Предложение за регламент
Член 2 – алинея 1 – точка 2
Регламент (ЕС) 2019/816
Член 2 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент се прилага по 
отношение на обработването на 
информация за самоличността на 
граждани на трети държави, срещу 
които са били постановени присъди в 
държавите членки, за целите на 
идентифицирането на държавата членка 
(държавите членки), в която (които) 
тези присъди са били постановени, 
както и за целите на управлението на 
границите [и на улесняването и 
подпомагането на правилното 
установяване на самоличността на 
лица].

Настоящият регламент се прилага по 
отношение на обработването на 
информация за самоличността на 
граждани на трети държави, срещу 
които са били постановени присъди в 
държавите членки, за целите на 
идентифицирането на държавата членка 
(държавите членки), в която (които) 
тези присъди са били постановени, 
както и за целите на член 4, буква а) от 
Регламент (ЕС) 2018/1240 на 
Европейския парламент и на Съвета*.

Or. en

Изменение 61
Патрик Брайер
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 2 – алинея 1 – точка 2
Регламент (ЕС) 2019/816
Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Като се изключи член 5, параграф 1, 
буква б), подточка ii), разпоредбите на 
настоящия регламент, които се прилагат 
за граждани на трети държави, се 
прилагат също и за граждани на Съюза, 
които притежават също гражданство на 
трета държава и срещу които са били 
постановени присъди в държавите 
членки.;

Като се изключат разпоредбите, 
свързани с подпомагането на целите 
на Регламент (ЕС) 2018/1240 и член 5, 
параграф 1, буква б), подточка ii), 
разпоредбите на настоящия регламент, 
които се прилагат за граждани на трети 
държави, се прилагат също и за 
граждани на Съюза, които притежават 
също гражданство на трета държава и 
срещу които са били постановени 
присъди в държавите членки.;

Or. en

Изменение 62
Корнелия Ернст
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Предложение за регламент
Член 2 – алинея 1 – точка 2
Регламент (ЕС) 2019/816
Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Като се изключи член 5, параграф 1, 
буква б), подточка ii), разпоредбите на 
настоящия регламент, които се прилагат 
за граждани на трети държави, се 
прилагат също и за граждани на Съюза, 
които притежават също гражданство на 
трета държава и срещу които са били 
постановени присъди в държавите 
членки.;

Като се изключат разпоредбите, 
свързани с подпомагането на целите 
на Регламент (ЕС) 2018/1240 и член 5, 
параграф 1, буква б), подточка ii), 
разпоредбите на настоящия регламент, 
които се прилагат за граждани на трети 
държави, се прилагат също и за 
граждани на Съюза, които притежават 
също гражданство на трета държава и 
срещу които са били постановени 
присъди в държавите членки.;

Or. en

Изменение 63
Петър Витанов, Мария Грапини, Изабел Сантуш

Предложение за регламент
Член 2 – алинея 1 – точка 2
Регламент (ЕС) 2019/816
Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Като се изключи член 5, параграф 1, 
буква б), подточка ii), разпоредбите на 
настоящия регламент, които се прилагат 
за граждани на трети държави, се 
прилагат също и за граждани на Съюза, 
които притежават също гражданство на 
трета държава и срещу които са били 
постановени присъди в държавите 
членки.;

Като се изключат разпоредбите, 
свързани с член 4, буква а) от 
Регламент (ЕС) 2018/1240 и член 5, 
параграф 1, буква б), подточка ii), 
разпоредбите на настоящия регламент, 
които се прилагат за граждани на трети 
държави, се прилагат също и за 
граждани на Съюза, които притежават 
също гражданство на трета държава и 
срещу които са били постановени 
присъди в държавите членки.;

Or. en
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Изменение 64
Петър Витанов, Мария Грапини, Изабел Сантуш

Предложение за регламент
Член 2 – алинея 1 – точка 2
Регламент (ЕС) 2019/816
Член 2 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разпоредбите, свързани с 
изпълнението на целите на член 4, 
буква а) от Регламент (ЕС) 2018/1240, 
не изменят или разширяват 
допълнително данните на граждани 
на трети държави и на лица без 
гражданство, нито условията за 
обработване на данните, предвидени в 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 65
Петър Витанов, Мария Грапини, Изабел Сантуш

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 3 – подточка а – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) буква е) се заменя със следното: а) точка 6 се заменя със следното:

Or. en

Изменение 66
Петър Витанов, Мария Грапини, Изабел Сантуш

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 3 – буква а
Регламент (ЕС) 2019/816
Член 3 – буква e

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) „компетентни органи“ означава 
централните органи и органите на 

е) 6. „компетентни органи“ 
означава централните органи и 
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Съюза (Евроюст, Европол, 
Европейската прокуратура, централното 
звено на ETIAS, създадено в рамките на 
Европейската агенция за гранична и 
брегова охрана), които имат 
правомощия за достъп до системата 
ECRIS-TCN и за търсене в нея в 
съответствие с настоящия регламент;;

Евроюст, Европол, Европейската 
прокуратура и централното звено на 
ETIAS, създадено в рамките на 
Европейската агенция за гранична и 
брегова охрана, които имат правомощия 
за достъп до системата ECRIS-TCN и за 
търсене в нея в съответствие с 
настоящия регламент;

Or. en

Изменение 67
Корнелия Ернст

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 3 – буква б
Регламент (ЕС) 2019/816
Член 8 – букви у и ф

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) добавят се следните букви: заличава се
„у) „терористично престъпление“ 
означава престъпление, което 
съответства или е равностойно на 
едно от престъпленията, посочени в 
Директива (ЕС) 2017/541 на 
Европейския парламент и на 
Съвета*;
ф) „тежко престъпление“ означава 
престъпление, което съответства 
или е равностойно на едно от 
престъпленията, посочени в член 2, 
параграф 2 от Рамково решение 
2002/584/ПВР**, ако се наказва по 
националното право с лишаване от 
свобода или с мярка, изискваща 
задържане за максимален срок не по-
малко от три години.
_____________
* 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 
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на Съвета (ОВ L 88, 31.3.2017 г., стр. 
6).
** Рамково решение 2002/584/ПВР на 
Съвета от 13 юни 2002 г. относно 
европейската заповед за арест и 
процедурите за предаване между 
държавите членки (ОВ L 190, 
18.7.2002 г., стр. 1).;“

Or. en

Изменение 68
Петър Витанов, Мария Грапини, Изабел Сантуш

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 3 – буква б
Регламент (ЕС) 2019/816
Член 3 – буква у

Текст, предложен от Комисията Изменение

у) „терористично престъпление“ 
означава престъпление, което 
съответства или е равностойно на 
едно от престъпленията, посочени в 
Директива (ЕС) 2017/541 на 
Европейския парламент и на 
Съвета*;

заличава се

Or. en

Изменение 69
Петър Витанов, Мария Грапини, Изабел Сантуш

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 3 – буква б
Регламент (ЕС) 2019/816
Член 3 – буква ф

Текст, предложен от Комисията Изменение

ф) „тежко престъпление“ 
означава престъпление, което 
съответства или е равностойно на 
едно от престъпленията, посочени в 
член 2, параграф 2 от Рамково 

заличава се



AM\1214742BG.docx 21/38 PE658.804v01-00

BG

решение 2002/584/ПВР**, ако се 
наказва по националното право с 
лишаване от свобода или с мярка, 
изискваща задържане за максимален 
срок не по-малко от три години.

Or. en

Изменение 70
Петър Витанов, Мария Грапини, Изабел Сантуш

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 4 – буква а
Регламент (ЕС) 2019/816
Член 5 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) когато е приложимо, 
обозначение, че съответното лице е 
било осъдено за терористично 
престъпление или друго тежко 
престъпление, и в тези случаи кода на 
осъждащата държава членка или 
държави членки.;

в) когато е приложимо, 
обозначение, че съответното лице е 
било осъдено за терористично 
престъпление през предходните 20 
години или друго тежко престъпление, 
посочено в приложението към 
Регламент (ЕС) 2018/1240, през 
предходните 10 години, ако тези 
престъпления се наказват по 
националното право с лишаване от 
свобода или мярка, изискваща 
задържане, за максимален срок не по-
малко от три години, и в тези случаи 
кода на осъждащата държава членка или 
държави членки.;

Or. en

Обосновка

Съгласно член 17, параграф 4, буква а) и приложението към Регламент 2018/1240 
(ETIAS)

Изменение 71
Патрик Брайер
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
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Член 2 – параграф 1 – точка 4 – буква а
Регламент (ЕС) 2019/816
Член 5 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) когато е приложимо, 
обозначение, че съответното лице е 
било осъдено за терористично 
престъпление или друго тежко 
престъпление, и в тези случаи кода на 
осъждащата държава членка или 
държави членки.;

в) когато е приложимо, 
обозначение, че съответното лице е 
било осъдено за терористично 
престъпление през предходните 20 
години или за друго тежко 
престъпление през предходните 10 
години, ако тези престъпления се 
наказват по националното право с 
лишаване от свобода или мярка, 
изискваща задържане, за максимален 
срок не по-малко от три години, 
както е посочено в приложението 
към Регламент (ЕС) 2018/1240 
(ETIAS), и в тези случаи кода на 
осъждащата държава членка или 
държави членки.;

Or. en

Изменение 72
Корнелия Ернст

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 4 – буква а
Регламент (ЕС) 2019/816
Член 5 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) когато е приложимо, 
обозначение, че съответното лице е 
било осъдено за терористично 
престъпление или друго тежко 
престъпление, и в тези случаи кода на 
осъждащата държава членка или 
държави членки.;

в) когато е приложимо, 
обозначение, че съответното лице е 
било осъдено за терористично 
престъпление през предходните 20 
години или, през предходните 10 
години, за друго тежко престъпление, 
ако тези престъпления се наказват по 
националното право с лишаване от 
свобода или мярка, изискваща 
задържане, за максимален срок не по-
малко от три години, както е 
посочено в приложението към 
Регламент (ЕС) 2018/1240 (ETIAS), и в 
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тези случаи кода на осъждащата 
държава членка или държави членки.;

Or. en

Обосновка

Следвайки логиката на приложението към Регламента за ETIAS, в което се 
предвижда ограничение във времето за относимостта на данните, свързани с 
осъждане, и тъй като държавите членки не разполагат с хармонизирана система 
относно сроковете за съхранение на данни в своите национални регистри за 
съдимост, от съществено значение е да се предвиди, че проверените престъпления 
съответстват на посочените в приложението и че се гарантира съответното 
ограничение във времето.

Изменение 73
Драгош Тудораке, Рамона Стругариу, Михал Шимечка, Малик Азмани, Оливие 
Шастел, Фабиен Келер, Ондржей Коваржик, Абир Ал-Сахлани

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 4 – буква а
Регламент (ЕС) 2019/816
Член 5 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) когато е приложимо, 
обозначение, че съответното лице е 
било осъдено за терористично 
престъпление или друго тежко 
престъпление, и в тези случаи кода на 
осъждащата държава членка или 
държави членки.;

в) когато е приложимо, 
обозначение, че съответното лице е 
било осъдено за терористично 
престъпление или някакво друго тежко 
престъпление, както е посочено в 
приложението към Регламент (ЕС) 
2018/1240, наказуеми съгласно 
националното право с присъда 
задържане за не по-малко от три 
години, и в тези случаи кода на 
осъждащата държава членка или 
държави членки.;

Or. en

Изменение 74
Петър Витанов, Мария Грапини, Изабел Сантуш

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 4 – буква а
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Регламент (ЕС) 2019/816
Член 5 – параграф 1 – точка в a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) обозначенията и кодът на 
осъждащата държава членка или 
осъждащите държави членки по 
параграф 1, буква в) не са видими за 
никой друг орган освен централния 
орган на осъждащата държава 
членка, създала записа с обозначение.

Or. en

Изменение 75
Петър Витанов, Мария Грапини, Изабел Сантуш

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 4 – буква б
Регламент (ЕС) 2019/816
Член 5 — параграф 1 а

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. [ОХДС съдържа данните, 
посочени в параграф 1, букви  б) и в) и в 
параграф 2, както и следните данни, 
посочени в параграф 1, буква а): 
фамилно име; собствено(и) име(имена); 
дата на раждане; място на раждане (град 
и държава); гражданство на една или 
повече държави; пол; вид и номер на 
документа или документите за пътуване 
на лицето, както и наименованието на 
издаващия ги орган; и ако е приложимо, 
предишни имена, псевдоними и/или 
други използвани имена, както и в 
случаите, посочени в параграф 1, буква 
в), кода на осъждащата държава членка. 
Останалите данни в ECRIS-TCN се 
съхраняват в централната система 
ECRIS-TCN.];

1а. ОХДС съдържа данните, 
посочени в параграф 1, букви б) и в) и в 
параграф 2, както и следните данни, 
посочени в параграф 1, буква а): 
фамилно име; собствено(и) име(имена); 
дата на раждане; място на раждане (град 
и държава); гражданство на една или 
повече държави; пол; вид и номер на 
документа или документите за пътуване 
на лицето, както и наименованието на 
издаващия ги орган; и ако е приложимо, 
предишни имена, ако е приложимо, 
псевдоними и/или други използвани 
имена, ако има такива, вид и номер на 
документа или документите за 
пътуване на лицето, наименованието 
на издаващия ги орган, както и в 
случаите, посочени в параграф 1, буква 
в), кода на осъждащата държава членка. 
Останалите данни в ECRIS-TCN се 
съхраняват в централната 
система ECRIS-TCN.;
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Or. en

Изменение 76
Петър Витанов, Мария Грапини, Изабел Сантуш

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 5 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) В член 7 параграф 5 се заменя 
със следното:

(5) В член 7 параграф 7 се заменя 
със следното:

Or. en

Изменение 77
Хорхе Бусаде Виялба

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 5
Регламент (ЕС) 2019/816
Член 7 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. В случай на съответствие, 
централната система [или ОХДС] 
автоматично предоставя на 
компетентния орган информация 
относно държавите членки, разполагащи 
с информация от регистрите за 
съдимост за гражданина на трета 
държава, заедно със  съответните 
референтни номера по член 5, параграф 
1 и всяка съответна информация за 
самоличността. Тази информация за 
самоличността се използва единствено с 
цел проверка на самоличността на 
въпросния гражданин на трета държава. 
Резултатите от търсене в централната 
система могат да се използват само с 
цел отправяне на искане съгласно член 6 
от Рамково решение 2009/315/ПВР, 
искане, посочено в член 16, параграф 4 
от настоящия регламент, или за целите 
на управлението на границите [и на 

5. В случай на съответствие, 
централната система [или ОХДС] 
автоматично предоставя на 
компетентния орган информация 
относно държавите членки, разполагащи 
с информация от регистрите за 
съдимост за гражданина на трета 
държава, заедно със съответните 
референтни номера по член 5, 
параграф 1 и всяка съответна 
информация за самоличността. Тази 
информация за самоличността се 
използва единствено с цел проверка на 
самоличността на въпросния гражданин 
на трета държава.  Резултатите от 
търсене в централната система могат да 
се използват само с цел отправяне на 
искане съгласно член 6 от Рамково 
решение 2009/315/ПВР, искане, 
посочено в член 16, параграф 4 от 
настоящия регламент, за целите на 
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улесняването и подпомагането на 
правилното установяване на 
самоличността на лицата, 
регистрирани в системата ECRIS-
TCN].;

улесняването и подпомагането на 
правилното установяване на 
самоличността на лицата и за да се 
подкрепи целта по Регламент 
(ЕС) 2018/1240 за установяване дали 
присъствието на заявители по ETIAS 
на територията на Съюза би 
представлявало свързана със 
сигурността заплаха за обществения 
ред, вътрешната сигурност или 
международните отношения за някоя 
от държавите членки.

Or. en

Изменение 78
Драгош Тудораке, Рамона Стругариу, Михал Шимечка, Малик Азмани, Оливие 
Шастел, Фабиен Келер, Ондржей Коваржик, Абир Ал-Сахлани

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 5
Регламент (ЕС) 2019/816
Член 7 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. В случай на съответствие, 
централната система [или ОХДС] 
автоматично предоставя на 
компетентния орган информация 
относно държавите членки, разполагащи 
с информация от регистрите за 
съдимост за гражданина на трета 
държава, заедно със  съответните 
референтни номера по член 5, параграф 
1 и всяка съответна информация за 
самоличността. Тази информация за 
самоличността се използва единствено с 
цел проверка на самоличността на 
въпросния гражданин на трета държава. 
Резултатите от търсене в централната 
система могат да се използват само с 
цел отправяне на искане съгласно член 6 
от Рамково решение 2009/315/ПВР, 
искане, посочено в член 16, параграф 4 
от настоящия регламент, или за целите 
на управлението на границите [и на 
улесняването и подпомагането на 

5. В случай на съответствие, 
централната система [или ОХДС] 
автоматично предоставя на 
компетентния орган информация 
относно държавите членки, разполагащи 
с информация от регистрите за 
съдимост за гражданина на трета 
държава, заедно със съответните 
референтни номера по член 5, 
параграф 1 и всяка съответна 
информация за самоличността. Тази 
информация за самоличността се 
използва единствено с цел проверка на 
самоличността на въпросния гражданин 
на трета държава. Резултатите от 
търсене в централната система могат да 
се използват само с цел отправяне на 
искане съгласно член 6 от Рамково 
решение 2009/315/ПВР, искане, 
посочено в член 16, параграф 4 от 
настоящия регламент, и улесняване и 
подпомагане на правилното 
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правилното установяване на 
самоличността на лицата, регистрирани 
в системата ECRIS-TCN].;

установяване на самоличността на 
лицата, регистрирани в системата 
ECRIS-TCN.;

Or. en

Изменение 79
Петър Витанов, Мария Грапини, Изабел Сантуш

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 5
Регламент (ЕС) 2019/816
Член 7 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. В случай на съответствие, 
централната система [или ОХДС] 
автоматично предоставя на 
компетентния орган информация 
относно държавите членки, разполагащи 
с информация от регистрите за 
съдимост за гражданина на трета 
държава, заедно със  съответните 
референтни номера по член 5, параграф 
1 и всяка съответна информация за 
самоличността. Тази информация за 
самоличността се използва единствено с 
цел проверка на самоличността на 
въпросния гражданин на трета държава. 
Резултатите от търсене в централната 
система могат да се използват само с 
цел отправяне на искане съгласно член 6 
от Рамково решение 2009/315/ПВР, 
искане, посочено в член 16, параграф 4 
от настоящия регламент, или за целите 
на управлението на границите [и на 
улесняването и подпомагането на 
правилното установяване на 
самоличността на лицата, 
регистрирани в системата ECRIS-
TCN].;

5. В случай на съответствие, 
централната система [или ОХДС] 
автоматично предоставя на 
компетентния орган информация 
относно държавите членки, разполагащи 
с информация от регистрите за 
съдимост за гражданина на трета 
държава, заедно със съответните 
референтни номера по член 5, 
параграф 1 и всяка съответна 
информация за самоличността. Тази 
информация за самоличността се 
използва единствено с цел проверка на 
самоличността на въпросния гражданин 
на трета държава. Резултатите от 
търсене в централната система могат да 
се използват само с цел отправяне на 
искане съгласно член 6 от Рамково 
решение 2009/315/ПВР, искане, 
посочено в член 17, параграф 3 от 
настоящия регламент, или за 
подкрепяне на целите на член 4, буква 
а) от Регламент (ЕС) 2018/1240 на 
Европейския парламент и на Съвета;

Or. en

Изменение 80
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София ин 'т Велд, Драгош Тудораке

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕС) 2019/816
Член 7 a – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За да изпълнява своите задачи, 
установени с Регламент (ЕС) 2018/1240, 
централното звено на ETIAS, създадено 
в Европейската агенция за гранична и 
брегова охрана в съответствие с член 7 
от Регламент (ЕС) 2018/1240, има 
правото на достъп до данните в ECRIS-
TCN в [ОХДС] и на търсене в тях. То 
обаче има достъп само до данните, за 
които е бил добавено обозначение в 
съответствие с член 5, параграф 1, буква 
в) от настоящия регламент.

1. За да изпълнява своите задачи, 
установени с Регламент (ЕС) 2018/1240, 
централното звено на ETIAS, създадено 
в Европейската агенция за гранична и 
брегова охрана в съответствие с член 7 
от Регламент (ЕС) 2018/1240, има 
правото на достъп до данните в ECRIS-
TCN в [ОХДС] и на търсене в тях. То 
обаче има достъп само до данните, за 
които е бил добавено обозначение в 
съответствие с член 5, параграф 1, 
буква в) от настоящия регламент. То 
няма достъп до данните на лица с 
двойно гражданство.

Or. en

Обосновка

Лицата с двойно гражданство по дефиниция няма да кандидатстват за разрешение 
от ETIAS, тъй като те са граждани на ЕС и следователно се ползват с права на 
свободно движение в ЕС. Не е необходимо разрешенията от ETIAS да се сравняват 
със записите на данни на лица с двойно гражданство, тъй като по подразбиране те 
няма да генерират съответствие. Това може да се направи чрез маркиране или 
блокиране на записи на данни на лица с двойно гражданство.

Изменение 81
Патрик Брайер
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕС) 2019/816
Член 7 a – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За да изпълнява своите задачи, 
установени с Регламент (ЕС) 2018/1240, 

1. За да изпълнява своите задачи, 
установени с Регламент (ЕС) 2018/1240, 
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централното звено на ETIAS, създадено 
в Европейската агенция за гранична и 
брегова охрана в съответствие с член 7 
от Регламент (ЕС) 2018/1240, има 
правото на достъп до данните в ECRIS-
TCN в [ОХДС] и на търсене в тях. То 
обаче има достъп само до данните, за 
които е бил добавено обозначение в 
съответствие с член 5, параграф 1, буква 
в) от настоящия регламент.

централното звено на ETIAS, създадено 
в Европейската агенция за гранична и 
брегова охрана в съответствие с член 7 
от Регламент (ЕС) 2018/1240, има 
правото, в режим само за четене, на 
достъп до данните в ECRIS-TCN в 
[ОХДС] и на търсене в тях. То обаче 
има достъп само до данните, за които е 
бил добавено обозначение в 
съответствие с член 5, параграф 1, 
буква в) от настоящия регламент.

Or. en

Изменение 82
Петър Витанов, Мария Грапини, Изабел Сантуш

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕС) 2019/816
Член 7 a – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За да изпълнява своите задачи, 
установени с Регламент (ЕС) 2018/1240, 
централното звено на ETIAS, създадено 
в Европейската агенция за гранична и 
брегова охрана в съответствие с член 7 
от Регламент (ЕС) 2018/1240, има 
правото на достъп до данните в ECRIS-
TCN в [ОХДС] и на търсене в тях. То 
обаче има достъп само до данните, за 
които е бил добавено обозначение в 
съответствие с член 5, параграф 1, буква 
в) от настоящия регламент.

1. За да изпълнява своите задачи, 
установени с Регламент (ЕС) 2018/1240, 
централното звено на ETIAS в 
съответствие с член 7 от 
Регламент (ЕС) 2018/1240 има 
правото, в режим само за четене, на 
достъп до данните в ECRIS-TCN в 
[ОХДС] и на търсене в тях. То обаче 
има достъп само до данните, за които е 
бил добавено обозначение в 
съответствие с член 5, параграф 1, 
буква в) от настоящия регламент.

Or. en

Изменение 83
Петър Витанов, Мария Грапини, Изабел Сантуш

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 7
Регламент (ЕС) 2019/816
Член 8 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. След изтичане на срока за 
съхранение, посочен в параграф 1, 
централният орган на осъждащата 
държава членка заличава записа на 
данни, включително пръстовите 
отпечатъци, портретните снимки или 
обозначенията, посочени в член 5, 
параграф 1, буква в), от централната 
система [и ОХДС]. В случаите, когато 
данните, отнасящи се до присъда за 
терористично престъпление или други 
тежки форми на престъпност, 
посочени в член 5, параграф 1, буква в), 
се заличават от националния регистър за 
съдимост, но информацията относно 
други присъди на същото лице се 
съхранява, само обозначението, 
посочено в член 5, параграф 1, буква в), 
се премахва от записа на данни. Това 
заличаване се извършва автоматично, 
ако е възможно, и при всички случаи не 
по-късно от един месец след изтичането 
на срока за съхранение.;

2. След изтичане на срока за 
съхранение, посочен в параграф 1, 
централният орган на осъждащата 
държава членка заличава записа на 
данни, включително пръстовите 
отпечатъци, портретните снимки или 
обозначенията, посочени в член 5, 
параграф 1, буква в), от централната 
система [и ОХДС]. В случаите, когато 
данните, отнасящи се до присъда за 
терористично престъпление или други 
тежки престъпления, посочени в 
приложението към Регламент (ЕС) 
2018/1240, се заличават от националния 
регистър за съдимост, но информацията 
относно други присъди на същото лице 
се съхранява, само обозначението, 
посочено в член 5, параграф 1, буква в), 
се премахва от записа на данни. Това 
заличаване е автоматизирано, ако е 
възможно, и при всички случаи не по-
късно от една седмица след изтичането 
на срока за съхранение.;

Or. en

Изменение 84
Корнелия Ернст

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 7
Регламент (ЕС) 2019/816
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. След изтичане на срока за 
съхранение, посочен в параграф 1, 
централният орган на осъждащата 
държава членка заличава записа на 
данни, включително пръстовите 
отпечатъци, портретните снимки или 
обозначенията, посочени в член 5, 
параграф 1, буква в), от централната 
система [и ОХДС]. В случаите, когато 

2. След изтичане на срока за 
съхранение, посочен в параграф 1, 
централният орган на осъждащата 
държава членка заличава записа на 
данни, включително пръстовите 
отпечатъци, портретните снимки или 
обозначенията, посочени в член 5, 
параграф 1, буква в), от централната 
система [и ОХДС]. В случаите, когато 
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данните, отнасящи се до присъда за 
терористично престъпление или други 
тежки форми на престъпност, посочени 
в член 5, параграф 1, буква в), се 
заличават от националния регистър за 
съдимост, но информацията относно 
други присъди на същото лице се 
съхранява, само обозначението, 
посочено в член 5, параграф 1, буква в), 
се премахва от записа на данни. Това 
заличаване се извършва автоматично, 
ако е възможно, и при всички случаи не 
по-късно от един месец след изтичането 
на срока за съхранение.;

данните, отнасящи се до присъда за 
терористично престъпление или други 
тежки форми на престъпност, посочени 
в член 5, параграф 1, буква в), се 
заличават от националния регистър за 
съдимост, но информацията относно 
други присъди на същото лице се 
съхранява, само обозначението, 
посочено в член 5, параграф 1, буква в), 
се премахва от записа на данни. Това 
заличаване е автоматизирано, като 
правило и ако е възможно, и при всички 
случаи не по-късно от една седмица 
след изтичането на срока за 
съхранение.;

Or. en

Изменение 85
Петър Витанов, Мария Грапини, Изабел Сантуш

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 8 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) В член 22 параграф 1 се заменя 
със следното:

(8) В член 24 параграф 1 се заменя 
със следното:

Or. en

Изменение 86
 Хорхе Бусаде Виялба

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 8
Регламент (ЕС) 2019/816
Член 22 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Данните, включени в 
централната система [и ОХДС], се 
обработват единствено за целите на 
идентифицирането на държавите 
членки, разполагащи с информация от 

1. Данните, включени в 
централната система [и ОХДС], се 
обработват единствено за целите на 
идентифицирането на държавите 
членки, разполагащи с информация от 
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регистрите за съдимост за граждани на 
трети държави, както и за целите на 
управлението на границите, [както и 
за улесняването и подпомагането на 
правилното установяване на 
самоличността на лицата, 
регистрирани в системата ECRIS-
TCN].;

регистрите за съдимост за граждани на 
трети държави, както и за целите 
на улесняването и подпомагането на 
правилното установяване на 
самоличността на лицата и 
за подкрепяне на целите на ETIAS да 
се установи дали присъствието на 
заявители по ETIAS на територията 
на Съюза би представлявало свързана 
със сигурността заплаха за 
обществения ред, вътрешната 
сигурност или международните 
отношения за някоя от държавите 
членки.

Or. en

Изменение 87
Петър Витанов, Мария Грапини, Изабел Сантуш

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 8
Регламент (ЕС) 2019/816
Член 22 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Данните, включени в 
централната система [и ОХДС], се 
обработват единствено за целите на 
идентифицирането на държавите 
членки, разполагащи с информация от 
регистрите за съдимост за граждани на 
трети държави, както и за целите на 
управлението на границите, [както и 
за улесняването и подпомагането на 
правилното установяване на 
самоличността на лицата, 
регистрирани в системата ECRIS-
TCN].;

1. Данните, включени в 
централната система [и ОХДС], се 
обработват единствено за целите на 
идентифицирането на държавите 
членки, разполагащи с информация от 
регистрите за съдимост за граждани на 
трети държави, както и за подкрепяне 
на целите на член 4, буква а) от 
Регламент (ЕС) 2018/1240 на 
Европейския парламент и на Съвета;

Or. en

Изменение 88
Драгош Тудораке, Рамона Стругариу, Михал Шимечка, Малик Азмани, Оливие 
Шастел, Фабиен Келер, Ондржей Коваржик, Абир Ал-Сахлани
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Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 8
Регламент (ЕС) 2019/816
Член 22 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Данните, включени в 
централната система [и ОХДС], се 
обработват единствено за целите на 
идентифицирането на държавите 
членки, разполагащи с информация от 
регистрите за съдимост за граждани на 
трети държави, както и за целите на 
управлението на границите, [както и 
за улесняването и подпомагането на 
правилното установяване на 
самоличността на лицата, регистрирани 
в системата ECRIS-TCN].;

1. Данните, включени в 
централната система [и ОХДС], се 
обработват единствено за целите на 
идентифицирането на държавите 
членки, разполагащи с информация от 
регистрите за съдимост за граждани на 
трети държави, както и за улесняването 
и подпомагането на правилното 
установяване на самоличността на 
лицата, регистрирани в системата 
ECRIS-TCN за целите на ETIAS.;

Or. en

Изменение 89
Корнелия Ернст

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 8
Регламент (ЕС) 2019/816
Член 22 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Данните, включени в 
централната система [и ОХДС], се 
обработват единствено за целите на 
идентифицирането на държавите 
членки, разполагащи с информация от 
регистрите за съдимост за граждани на 
трети държави, както и за целите на 
управлението на границите, [както и 
за улесняването и подпомагането на 
правилното установяване на 
самоличността на лицата, 
регистрирани в системата ECRIS-
TCN].;

1. Данните, включени в 
централната система [и ОХДС], се 
обработват единствено за целите на 
идентифицирането на държавите 
членки, разполагащи с информация от 
регистрите за съдимост за граждани на 
трети държави, както и за подкрепяне 
на целите на Регламент (ЕС) 
2018/1240 на Европейския парламент 
и на Съвета, посочени в член 4, буква 
а);

Or. en
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Изменение 90
Патрик Брайер
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 8
Регламент (ЕС) 2019/816
Член 22 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Данните, включени в 
централната система [и ОХДС], се 
обработват единствено за целите на 
идентифицирането на държавите 
членки, разполагащи с информация от 
регистрите за съдимост за граждани на 
трети държави, както и за целите на 
управлението на границите, [както и 
за улесняването и подпомагането на 
правилното установяване на 
самоличността на лицата, 
регистрирани в системата ECRIS-
TCN].;

1. Данните, включени в 
централната система [и ОХДС], се 
обработват единствено за целите на 
идентифицирането на държавите 
членки, разполагащи с информация от 
регистрите за съдимост за граждани на 
трети държави, както и за подкрепяне 
на целите на Регламент (ЕС) 
2018/1240 на Европейския парламент 
и на Съвета, посочени в член 4, буква 
а);

Or. en

Изменение 91
Петър Витанов, Мария Грапини, Изабел Сантуш

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 9 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) В член 30, параграф 4 втората 
алинея се заменя със следното:

(9) В член 32, параграф 3 втората 
алинея се заменя със следното:

Or. en

Изменение 92
Патрик Брайер
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 9
Регламент (ЕС) 2019/816
Член 30 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всеки месец eu-LISA представя на 
Комисията статистика, без да се 
позволява установяване на 
самоличността на отделни лица, 
относно записването, съхранението и 
обмена на информация, извлечена от 
регистрите за съдимост чрез системата 
ECRIS-TCN и образеца на приложение 
за свързване на ECRIS, включително 
относно записите на данни, които 
включват обозначение в съответствие с 
член 5, параграф 1, буква в).

Всеки месец eu-LISA представя на 
Комисията статистика, без да се 
позволява установяване на 
самоличността на отделни лица, 
относно записването, съхранението и 
обмена на информация, извлечена от 
регистрите за съдимост чрез системата 
ECRIS-TCN и образеца на приложение 
за свързване на ECRIS, включително 
относно записите на данни, които 
включват обозначение в съответствие с 
член 5, параграф 1, буква в).

Тези статистически данни се 
оценяват от Комисията и ЕНОЗД 
след първата година и след това на 
всеки две години, за да се оцени 
необходимостта и 
пропорционалността на 
разширяването на обхвата на целите 
на ECRIS-TCN за управление на 
границите, и по-специално на 
разпоредбите на член 4, буква а) от 
Регламент (ЕС) 2018/1240 на 
Европейския парламент и на Съвета. 
Докладите за оценката се предават 
на Европейския парламент и на 
Съвета и се оповестяват публично.

Or. en

Изменение 93
Петър Витанов, Мария Грапини, Изабел Сантуш

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 9
Регламент (ЕС) 2019/816
Член 30 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всеки месец eu-LISA представя на Всеки месец eu-LISA представя на 
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Комисията статистика, без да се 
позволява установяване на 
самоличността на отделни лица, 
относно записването, съхранението и 
обмена на информация, извлечена от 
регистрите за съдимост чрез системата 
ECRIS-TCN и образеца на приложение 
за свързване на ECRIS, включително 
относно записите на данни, които 
включват обозначение в съответствие с 
член 5, параграф 1, буква в).

Комисията статистика, без да се 
позволява установяване на 
самоличността на отделни лица, 
относно записването, съхранението и 
обмена на информация, извлечена от 
регистрите за съдимост чрез системата 
ECRIS-TCN и образеца на приложение 
за свързване на ECRIS, включително 
относно записите на данни, които 
включват обозначение в съответствие с 
член 5, параграф 1, буква в). eu-LISA 
гарантира, че въз основа на тази 
статистика не е възможно да се 
установи самоличността на отделни 
лица.
Тези статистически данни се 
оценяват от Комисията, Европейския 
парламент и ЕНОЗД след първата 
година и след това на всеки две 
години, за да се оцени 
необходимостта и 
пропорционалността на 
разширяването на обхвата на целите 
на ECRIS-TCN за разпоредбите на 
член 4, буква а) от Регламент (ЕС) 
2018/1240 на Европейския парламент 
и на Съвета.

Or. en

Изменение 94
Корнелия Ернст

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 9
Регламент (ЕС) 2019/816
Член 30 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всеки месец eu-LISA представя на 
Комисията статистика, без да се 
позволява установяване на 
самоличността на отделни лица, 
относно записването, съхранението и 
обмена на информация, извлечена от 
регистрите за съдимост чрез системата 

Всеки месец eu-LISA представя на 
Комисията статистика, без да се 
позволява установяване на 
самоличността на отделни лица, 
относно записването, съхранението и 
обмена на информация, извлечена от 
регистрите за съдимост чрез системата 
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ECRIS-TCN и образеца на приложение 
за свързване на ECRIS, включително 
относно записите на данни, които 
включват обозначение в съответствие с 
член 5, параграф 1, буква в).

ECRIS-TCN и образеца на приложение 
за свързване на ECRIS, включително 
относно записите на данни, които 
включват обозначение в съответствие с 
член 5, параграф 1, буква в).

Тези статистически данни се 
оценяват от Комисията, Европейския 
парламент и ЕНОЗД след първата 
година и след това на всеки две 
години, за да се оцени 
необходимостта и 
пропорционалността на 
разширяването на обхвата на целите 
на ECRIS-TCN за управление на 
границите, и по-специално за 
разпоредбите на член 4, буква а) от 
Регламент (ЕС) 2018/1240 на 
Европейския парламент и на Съвета.

Or. en

Обосновка

Разширяването на целите на системата на наказателното правосъдие за целите на 
управлението на границите е изключително важно и събраните статистически данни 
следва, наред с другото, да служат на съзаконодателите при оценката на неговата 
необходимост и пропорционалност и да им позволяват да предприемат подходящи 
корективни мерки, когато това е необходимо.

Изменение 95
Петър Витанов, Мария Грапини, Изабел Сантуш

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 10
Регламент (ЕС) 2019/816
Член 31 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 29a Водене на записи за целите на 
ETIAS

Член 31а
Водене на записи за целите на 
оперативната съвместимост с ETIAS

Or. en

Изменение 96
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Петър Витанов, Мария Грапини, Изабел Сантуш

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 11
Регламент (ЕС) 2019/816
Приложение ІI

Текст, предложен от Комисията Изменение

Таблица на съответствията, посочени в 
член 7а

Таблица на съответствията, посочени в 
член 7а

Съответстващи данни в ECRIS-TCN 
по член 5, параграф 1 от настоящия 
регламент в [ОХДС], спрямо които 
следва да се проверяват данните от 
ETIAS
фамилно име
предишно(и) име(на)
собствено(и) име(на)
псевдоним и/или други използвани 
имена
дата на раждане
място на раждане (град и държава)
място на раждане (град и държава)
пол
гражданство на една или повече 
държави
гражданство на една или повече 
държави
вид на документите за пътуване или 
документите за самоличност на 
лицето
номер на документите за пътуване 
или на документите за самоличност 
на лицето
наименование на издаващия орган

Or. en


