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Легенда на използваните знаци 

 * Процедура на консултация  

 *** Процедура на одобрение  

 ***I Обикновена законодателна процедура (първо четене) 

 ***II Обикновена законодателна процедура (второ четене) 

 ***III Обикновена законодателна процедура (трето четене) 

 

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 

проекта на акт.) 

 

 

 

 

Изменения към проект на акт 

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 

обозначават в получер курсив.  Отбелязването в курсив е предназначено 

за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 

акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 

окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 

текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на 

съгласуване със засегнатите технически служби. 

 

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 

акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 

посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 

него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 

Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 

на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 

засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...]. 
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ 

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета ... 

(COM(2011)0873 – C7-0506/2011 – 2011/0427(COD)) 

(Обикновена законодателна процедура: първо четене) 

Европейският парламент, 

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 

(COM(2011)0873), 

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 77, параграф 2, буква г) от Договора за 

функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението 

(C7-0506/2011), 

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС, 

– като взе предвид мотивираното становище, изпратено от Риксдага на Кралство 

Швеция в рамките на протокол №2 относно прилагането на принципите на 

субсидиарност и пропорционалност, деклариращи, че проектът на законодателен 

акт не съответства на принципа на субсидиарност, 

– като взе предвид член 55 от своя правилник, 

– като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и 

вътрешни работи и становището на комисията по бюджети (A7-0000/2012), 

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

2. изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 

съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст; 

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 

Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти. 

Изменение  1 

Предложение за регламент 

Съображение 1 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (1a) Практиката на пътуване с малки 

и неподходящи за плаване по море 

съдове увеличи драстично броя на 

мигрантите, които се удавят по 
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южните външни морски граници. 

EUROSUR следва значително да 

подобри оперативността и 

техническата способност на 

Агенцията и на държавите членки да 

засичат и проследяват тези малки 

съдове, което да доведе в средносрочен 

план до значително намаляване на 

случаите на жертви на морето сред 

мигрантите и бежанците. 

Or. en 

Обосновка 

Важно е да се подчертае ролята на EUROSUR по отношение на спасяването на 

човешки животи в морето. 

 

Изменение  2 

Предложение за регламент 

Съображение 3 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (3a) Настоящият регламент изисква 

Агенцията да подобри 

сътрудничеството и обмена на 

информация с други органи и агенции 

на Съюза, като Европейската агенция 

по морска безопасност и Сателитния 

център на ЕС, за да могат да се 

използват по оптимален начин 

съществуващата информация, 

възможности и системи, които вече 

са налични на европейско равнище. 

Or. en 

Обосновка 

Необходимо е всички агенции и органи на Съюза да допринасят за доброто 

функциониране на EUROSUR, доколкото обхватът на техния мандат позволява това. 
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Изменение  3 

Предложение за регламент 

Съображение 4 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (4a) За да се гарантира, че 

съдържащата се информация в 

EUROSUR е възможно най-пълна и 

актуална, особено по отношение на 

положението в трети държави, 

Агенцията следва да си сътрудничи с 

Европейската служба за външна 

дейност, а делегациите и бюрата на 

Европейския съюз следва да 

предоставят на Агенцията цялата 

съответна информация за EUROSUR. 

Or. en 

Обосновка 

Европейският съюз, чрез Европейската служба за външна дейност, има 

представителства по целия свят и информацията, с която те разполагат, 

включително по отношение на тенденциите и потоците в миграцията, следва да бъде 

достъпна за EUROSUR. 

 

Изменение  4 

Предложение за регламент 

Съображение 9 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (9a) Настоящият регламент включва 

разпоредби относно 

сътрудничеството със съседни трети 

държави, защото едно добре 

структурирано и постоянно 

сътрудничество и обмен на 

информация с тези държави, особено 

в средиземноморския регион, е ключов 

фактор за постигане на целите на 

EUROSUR. От изключително 

значение е всяко сътрудничество и 

обмен на информация между държави 
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членки и съседни трети държави да 

бъде проведено при пълно зачитане на  

основните права, като задължението 

да се предостави сигурно убежище за 

лица, нуждаещи се от международна 

закрила. 

Or. en 

Обосновка 

Сътрудничеството с трети държави е необходимо за доброто функциониране на 

мрежата EUROSUR, при пълно зачитане на основните права. 

 

Изменение  5 

Предложение за регламент 

Съображение 16 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(16) Изпълнението на настоящия 

регламент не засяга разделението на 

областите на компетентност между 

Съюза и държавите членки и не засяга 
задълженията на държавите членки 

съгласно Конвенцията на ООН по 

морско право, Международната 

конвенция за безопасност на човешкия 

живот на море, Международната 

конвенция за търсене и спасяване по 

море, Конвенцията на ООН срещу 

транснационалната организирана 

престъпност и Протокола към нея срещу 

незаконния трафик на мигранти по 

суша, море и въздух, Конвенцията за 

статута на бежанците, Конвенцията за 

защита на правата на човека и 

основните свободи и други съответни 

международни инструменти. 

(16) Изпълнението на настоящия 

регламент не засяга задълженията на 

държавите членки съгласно 

Конвенцията на ООН по морско право, 

Международната конвенция за 

безопасност на човешкия живот на 

море, Международната конвенция за 

търсене и спасяване по море, 

Конвенцията на ООН срещу 

транснационалната организирана 

престъпност и Протокола към нея срещу 

незаконния трафик на мигранти по 

суша, море и въздух, Конвенцията за 

статута на бежанците, Конвенцията за 

защита на правата на човека и 

основните свободи и други съответни 

международни инструменти. 

Or. en 



 

PR\908005BG.doc 9/35 PE491.337v02-00 

 BG 

Обосновка 

Фактът, че държавите членки следва да зачитат своите задължения по 

международното морско право следва да бъдат изяснени. 

 

Изменение  6 

Предложение за регламент 

Член 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Настоящият регламент създава обща 

рамка за обмен на информация и 

сътрудничество между държавите 

членки и Агенцията за подобряване на 

осведомеността за ситуацията и 

способността за реагиране по външните 

граници на държавите членки и на 

Европейския съюз, наричана по-нататък 

Европейската система за наблюдение на 

границите (EUROSUR). 

Настоящият регламент създава обща 

рамка за обмен на информация и 

сътрудничество между държавите 

членки и Агенцията за подобряване на 

осведомеността за ситуацията и 

способността за реагиране, за защита 

на живота на мигрантите и за 

предотвратяване на незаконната 

миграция и трансграничната 

престъпност по външните граници на 

държавите членки и на Европейския 

съюз, наричана по-нататък 

Европейската система за наблюдение на 

границите (EUROSUR). 

Or. en 

Обосновка 

Трите основни цели на настоящия регламент следва да бъдат подчертани в първия 

член, който определя предмета на регламента. 

 

Изменение  7 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. Настоящият регламент не засяга 

законодателството на Съюза в 

областта на убежището и 

връщането. 
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Or. en 

Обосновка 

Важно е да се подчертае, че прилагането на регламента не засяга прилагането на 

останалото законодателство на Съюза. 

 

Изменение  8 

Предложение за регламент 

Член 2 - параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Настоящият регламент не се прилага 

за оперативни, процесуални и правни 

мерки, предприети след залавянето. 

2. Настоящият регламент не се прилага 

за процесуални и правни мерки, 

предприети след залавянето. 

Or. en 

Обосновка 

Оперативната информация не се изключва от обхвата на настоящия регламент. 

 

Изменение  9 

Предложение за регламент 

Член 2 - параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. При прилагането на настоящия 

регламент държавите членки и 

Агенцията спазват основните права, 

включително изискванията за защита на 

личните данни. Те отдават предимство 

на специалните нужди на децата, на 

жертвите на трафик, на лица, нуждаещи 

се от спешна медицинска помощ, на 

лица, нуждаещи се от международна 

закрила, на хора бедстващи в морето и 

други лица в особено уязвимо 

положение. 

3. При прилагането на настоящия 

регламент държавите членки и 

Агенцията спазват основните права, 

включително принципа на 

неотблъскване и изискванията за 

защита на личните данни. Те отдават 

предимство на специалните нужди на 

децата, на жертвите на трафик, на лица, 

нуждаещи се от спешна медицинска 

помощ, на лица, нуждаещи се от 

международна закрила, на хора 

бедстващи в морето и други лица в 

особено уязвимо положение. 
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Or. en 

Обосновка 

Принципът на неотблъскване следва да бъде подчертан като част от правата, с 

които държавите членки и Агенцията трябва да се съобразяват. 

 

Изменение  10 

Предложение за регламент 

Член 3 – буква а) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) „осведоменост за ситуацията“ 

означава способността да се 

наблюдават, откриват, идентифицират, 

проследяват и разгадават трансгранични 

движения, с цел да се намират 

основателни причини за контролни 

мерки въз основа на съчетаването на 

нова информация със съществуващи 

познания; 

a) „осведоменост за ситуацията“ 

означава способността да се 

наблюдават, откриват, идентифицират, 

проследяват и разгадават трансгранични 

движения, с цел да се намират 

основателни причини за контролни 

мерки въз основа на нова информация и 

съществуващи познания; 

Or. en 

Обосновка 

Настоящото изменение има за цел да поясни предложението на Комисията. 

 

Изменение  11 

Предложение за регламент 

Член 3 – точка 30 e а) (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 еa) „инцидент“ означава събитие, 

свързано с потенциален риск за 

живота на мигранти, нелегално 

пресичане на граница или 

трансгранична престъпност по или в 

близост до външните граници на 

държава членка; 
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Or. en 

Обосновка 

Важно е да се определи терминът „инцидент“, тъй като той се използва в цялото 

предложение. 

 

Изменение  12 

Предложение за регламент 

Член 3 – точка 30 е б) (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 еб) „залавяне“ означава всички мерки, 

предприети от държава членка с 

оглед предотвратяване, прекъсване 

или спиране на движението на хора, 

преминаващи външните граници, без 

да имат изискваната документация. 

Or. en 

Обосновка 

Тъй като регламентът не се прилага след залавяне, в регламента трябва да е посочено 

ясно определение на този термин. 

 

Изменение  13 

Предложение за регламент 

Член 5 - параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Всяка държава членка със сухоземни 

и морски външни граници определя, 

управлява и поддържа Национален 

координационен център за наблюдение 

на границите, който координира и 

обменя информация между всички 

органи, отговорни за наблюдението на 

външните граници на национално 

равнище, както и с други национални 

координационни центрове и с 

1. Всяка държава членка определя, 

управлява и поддържа Национален 

координационен център за наблюдение 

на границите, който координира и 

обменя информация между всички 

органи, отговорни за наблюдението на 

външните граници на национално 

равнище, както и с други национални 

координационни центрове и с 

Агенцията. Държавата членка 
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Агенцията. Държавата членка 

нотифицира създаването на центъра на 

Комисията, която незабавно информира 

останалите държави членки и 

Агенцията. 

нотифицира създаването на центъра на 

Комисията, която незабавно информира 

останалите държави членки и 

Агенцията. 

Or. en 

Обосновка 

Всички държави членки, а не само тези със сухоземни и морски граници, следва да 

имат национален координационен център, за да координират обмена на информация в 

рамките на EUROSUR. 

 

Изменение  14 

Предложение за регламент 

Член 5 - параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Без да се засягат разпоредбите на 

член 16, националният координационен 

център е единствената точка за контакт 

за обмен на информация и 

сътрудничество с други национални 

координационни центрове и с 

Агенцията. 

2. Без да се засягат разпоредбите на 

член 16, националният координационен 

център е единствената точка за контакт 

за обмен на информация и 

сътрудничество с други национални 

координационни центрове и с 

Агенцията в рамките на EUROSUR. 

Or. en 

Обосновка 

Следва да бъде ясно, че националният координационен център следва да бъде 

единствената точка за контакт с Агенцията по отношение на EUROSUR, но че в 

други мрежи могат да съществуват други точки за контакт. 
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Изменение  15 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 3 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3a. В съответствие с националното 

законодателство държавите членки 

могат да възложат на своите 

национални координационни центрове 

координирането на обмена на 

информация и сътрудничеството във 

връзка с наблюдението на въздушните 

граници и с проверките по гранично-

пропускателните пунктове. 

Or. en 

Обосновка 

Фактът, че наблюдението на въздушните граници и проверките по гранично-

пропускателните пунктове са изключени от обхвата на настоящия регламент не 

пречи на националните координационни центрове да бъдат отговорни и за тези 

задачи. 

 

Изменение  16 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 1 – буква в) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) сигурно манипулиране, съхранение и 

обработване на некласифицирана 

чувствителна информация; 

в) сигурно манипулиране, съхранение, 

предаване и обработване на 

некласифицирана чувствителна 

информация; 

Or. en 

Обосновка 

Позоваването на „предаването“ липсва в тази буква от предложението на 

Комисията, но е включено в следващата. То следва да бъде добавено и тук. 
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Изменение  17 

Предложение за регламент 

Член 7 - параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Агенцията и националните 

координационни центрове обменят, 

обработват и съхраняват 
некласифицирана чувствителна 

информация и класифицирана 

информация в комуникационната мрежа 

в съответствие с правила и стандарти, 

които прилагат основните принципи 

и общите стандарти на Решение 

2001/844/ЕО на Комисията за изменение 

на нейния процедурен правилник или 

еквивалентни на тях. 

3. В съответствие с член 11г от 

Регламент (ЕО) № 2007/2004 
Агенцията обменя, обработва и 

съхранява некласифицирана 

чувствителна информация и 

класифицирана информация в 

комуникационната мрежа в 

съответствие с на Решение 2001/844/ЕО 

на Комисията за изменение на нейния 

процедурен правилник. 

Or. en 

Обосновка 

За повече яснота разпоредбите по отношение на Агенцията и на националните 

координационни центрове(вж. изменение 18) следва да бъдат разделени. 

 

Изменение  18 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 3 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3a. Националните координационни 

центрове обменят, обработват и 

съхраняват некласифицирана 

чувствителна информация и 

класифицирана информация в 

комуникационната мрежа в 

съответствие с правила и 

стандарти, които са еквивалентни 

на Решение 2001/844/ЕО на 

Комисията за изменение на нейния 

процедурен правилник. 
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Or. en 

Обосновка 

За повече яснота разпоредбите по отношение на Агенцията (вж. изменение 17) и на 

националните координационни центрове следва да бъдат разделени. 

 

Изменение  19 

Предложение за регламент 

Член 9 - параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Националният координационен 

център създава и поддържа национална 

картина на ситуацията, за да осигурява 

за всички органи, отговорни за 

наблюдението на граници на 

национално равнище, ефективна, точна 

и своевременна информация, 

необходима за предотвратяването на 

незаконна миграция и трансгранична 

престъпност по външните граници на 

съответната държава членка. 

1. Националният координационен 

център създава и поддържа национална 

картина на ситуацията, за да осигурява 

за всички органи, отговорни за 

наблюдението на граници на 

национално равнище, ефективна, точна 

и своевременна информация, 

необходима за защитата на живота 

на мигрантите и предотвратяването на 

незаконна миграция и трансгранична 

престъпност по външните граници на 

съответната държава членка. 

Or. en 

Обосновка 

Целта на защитата на живота на мигрантите трябва да бъде изтъкната тук заедно 

с другите две цели. 

 

Изменение  20 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 2 – буква ж) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

ж) националните координационни 

центрове в други държави членки и в 

трети държави; 

ж) националните координационни 

центрове в други държави членки; 
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Or. en 

Обосновка 

Тъй като не всички трети държави имат национален координационен център, по-ясно 

е да се отдели тази разпоредба (вж. изменение 21) от позоваването на националните 

центрове на други държави членки. 

 

Изменение  21 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 2 – буква ж а) (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 жa) органи на трети държави; 

Or. en 

Обосновка 

Тъй като не всички трети държави имат национален координационен център, следва 

да бъде пояснено, че информация може да постъпи от какъвто и да е орган на трета 

държава. 

 

Изменение  22 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 2 – буква з) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

з) регионални мрежи със съседни трети 

държави, като Атлантическата 

мрежа SEAHORSE, 

Средиземноморската мрежа 

SEAHORSE, Мрежата за 

сътрудничество в областта на 

граничния контрол за региона на 

Балтийско море CoastNet, 

Черноморския граничен 

координационен и информационен 

център и други регионални мрежи, 

изградени по външните сухоземни 

граници; 

з) регионални мрежи със съседни трети 

държави; 
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Or. en 

Обосновка 

Списъкът не е изчерпателен и може да се окаже непълен, ако бъдат създадени други 

мрежи. Той следва да се заличи. 

 

Изменение  23 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 2 – подточка и) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

и) системи за корабно докладване, като 

Системата за автоматично 

идентифициране (AIS) и Системата 

за наблюдение на плавателни съдове 

(VMS). Данните от тези системи се 

получават на национално равнище от 

компетентните национални органи и от 

центровете за наблюдение на 

рибарството; 

и) системи за корабно докладване. 

Данните от тези системи се получават 

на национално равнище от 

компетентните национални органи и от 

центровете за наблюдение на 

рибарството; 

Or. en 

Обосновка 

Списъкът не е изчерпателен и може да е окаже непълен, ако бъдат създадени други 

системи. Той следва да се заличи. 

 

Изменение  24 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 3 – буква в) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) подслой за кризисни ситуации, който 

съдържа информация във връзка с 

природни бедствия и причинени от 

човека катастрофи, аварии и други 

кризисни ситуации, възникнали по 

външните граници на съответната 

държава членка или в близост до тях, 

в) подслой за кризисни ситуации, който 

съдържа информация във връзка с 

природни бедствия и причинени от 

човека катастрофи, аварии, 

политически или хуманитарни кризи 
и други кризисни ситуации, възникнали 

по външните граници на съответната 
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които биха могли да окажат значително 

въздействие върху контрола по 

външните граници; 

държава членка или в близост до тях, 

които биха могли да окажат значително 

въздействие върху контрола по 

външните граници; 

Or. en 

Обосновка 

Определението за кризисни ситуации следва да бъде по-точно и специално да включва 

политическите и хуманитарните кризи. 

 

Изменение  25 

Предложение за регламент 

Член 10 - параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Агенцията създава и поддържа 

европейска картина на ситуацията, за да 

осигурява на националните 

координационни центрове информация 

и анализи, необходими за 

предотвратяването на незаконна 

миграция и трансгранична престъпност 

по външните граници на държавите 

членки.  

1. Агенцията създава и поддържа 

европейска картина на ситуацията, за да 

осигурява на националните 

координационни центрове информация 

и анализи, необходими за защитата на 

живота на мигрантите и 
предотвратяването на незаконна 

миграция и трансгранична престъпност 

по външните граници на държавите 

членки.  

Or. en 

Обосновка 

Целта на защитата на живота на мигрантите трябва да бъде изтъкната тук заедно 

с другите две цели. 

 

Изменение  26 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 2 – буква а) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) национални картини на ситуацията, а) национални картини на ситуацията, 
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включително основна информация, 

получена в съответствие с член 9, 

параграф 8; 

включително основна информация, 

получена в съответствие с член 9, 

параграф 5, буква а); 

Or. en 

Обосновка 

Настоящото изменение има за цел да поправи грешно позоваване в предложението на 

Комисията.  

 

Изменение  27 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 2 – буква б а) (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 бa) делегациите и бюрата на 

Европейския съюз; 

Or. en 

Обосновка 

Делегациите и бюрата на ЕС следва да допринасят за EUROSUR, като предоставят 

на Агенцията информацията, с която разполагат относно европейската картина на 

ситуацията на EUROSUR. 

 

Изменение  28 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 3 – буква б) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) инциденти, свързани с незаконна 

миграция и трансгранична престъпност, 

както и с кризисни ситуации, и други 

събития от Общата предгранична 

разузнавателна картина, когато са с 

умерено или значително въздействие 

за външните граници на държавите 

членки; 

б) инциденти, свързани с незаконна 

миграция и трансгранична престъпност, 

както и с кризисни ситуации, и други 

събития от Общата предгранична 

разузнавателна картина, които имат 

средна или висока степен на 
въздействие за външните граници на 

държавите членки; 
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Or. en 

Обосновка 

Настоящото изменение има за цел да уеднакви изказа с останалата част от 

предложението, което се позовава на „средна“ или „висока“степен на  въздействие.  

 

Изменение  29 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 5 – буква а) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) подслой за собствените активи, който 

съдържа информация за 

разположението, времето, курса, 

скоростта, състоянието и вида на 

активите, участващи в съвместни 

операции на Агенцията или на 

разположение на Агенцията, и за плана 

на разгръщане, включително зоната на 

действие, патрулните графици и 

кодовете за комуникация;  

a) подслой за собствените активи, който 

съдържа информация за 

разположението, времето, курса, 

скоростта, състоянието и вида на 

активите, участващи в съвместни 

операции и пилотни проекти на 

Агенцията или на разположение на 

Агенцията, и за плана на разгръщане, 

включително зоната на действие, 

патрулните графици и кодовете за 

комуникация;  

Or. en 

Обосновка 

Информация относно пилотните проекти, водени от Frontex, следва също да бъде 

включена в европейската картина на ситуацията. 

 

Изменение  30 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 5 – буква б) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) подслой за операциите, който 

съдържа информация за 

координираните от Агенцията 

съвместни операции, включително 

изявление за мисията, 

б) подслой за операциите, който 

съдържа информация за 

координираните от Агенцията 

съвместни операции и пилотни 

проекти, включително изявление за 
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местоположението, състоянието, 

времетраенето, информация за 

държавите членки и другите участници 

в операцията, ежедневни и седмични 

доклади за ситуацията, статистически 

данни и информационни пакети за 

средствата за масово осведомяване; 

мисията, местоположението, 

състоянието, времетраенето, 

информация за държавите членки и 

другите участници в операцията, 

ежедневни и седмични доклади за 

ситуацията, статистически данни и 

информационни пакети за средствата за 

масово осведомяване; 

Or. en 

Обосновка 

Информация относно пилотните проекти, водени от Frontex, следва също да бъде 

включена в европейската картина на ситуацията. 

 

Изменение  31 

Предложение за регламент 

Член 11 - параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Агенцията създава и поддържа обща 

предгранична разузнавателна картина, 

за да осигурява за националните 

координационни центрове информация 

и анализи за предграничните зони, 

необходими за предотвратяването на 

незаконна миграция и тежки 

престъпления или организирана 

престъпност по външните граници на 

държавите членки и в съседни трети 

държави. 

1. Агенцията създава и поддържа обща 

предгранична разузнавателна картина, 

за да осигурява за националните 

координационни центрове информация 

и анализи за предграничните зони, 

необходими за защитата на живота 

на мигрантите, предотвратяването на 

незаконна миграция и тежки 

престъпления или организирана 

престъпност по външните граници на 

държавите членки и в съседни трети 

държави. 

Or. en 

Обосновка 

Целта на защитата на живота на мигрантите трябва да бъде изтъкната тук заедно 

с другите две цели. 
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Изменение  32 

Предложение за регламент 

Член 11 – параграф 2 – буква б а) (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ба) делегациите и бюрата на 

Европейския съюз; 

Or. en 

Обосновка 

Делегациите и бюрата на ЕС следва да допринесат за EUROSUR като предоставят 

на Агенцията информацията, отнасяща се до общата предгранична разузнавателна 

картина, с която разполагат.  

 

Изменение  33 

Предложение за регламент 

Член 11 - параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Слоят на събитията на общата 

предгранична разузнавателна картина 

включва информация относно: 

инциденти, кризисни ситуации и всички 

други събития от предграничните зони, 

които биха могли да имат умерено или 

силно въздействие върху незаконната 

миграция и трансграничната 

престъпност по външните граници на 

държавите-членки.  

4. Слоят на събитията на общата 

предгранична разузнавателна картина 

включва информация относно: 

инциденти, кризисни ситуации и всички 

други събития от предграничните зони, 

които биха могли да имат средна или 

висока степен на въздействие върху 

незаконната миграция и 

трансграничната престъпност по 

външните граници на държавите-

членки. Равнището на въздействие се 

оценява от Агенцията.  

Or. en 

Обосновка 

Настоящето изменение има за цел да уеднакви изказа с останалата част от 

предложението, което се позовава на „средна“ или „висока“степен на  въздействие. 

Също така то слива параграфи 4 и 5, които се повтарят. 
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Изменение  34 

Предложение за регламент 

Член 11 - параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Агенцията определя индикативна 

степен на въздействие за всеки 

инцидент от слоя на събитията на 

общата предгранична разузнавателна 

картина. Агенцията информира 

националните координационни 

центрове за всеки инцидент в 

предгранична зона, за който е 

определена средна или висока степен 

на въздействие. 

заличава се 

Or. en 

Обосновка 

Настоящият параграф се слива с параграф 4 (вж изменение 33), тъй като те се 

повтарят. 

 

Изменение  35 

Предложение за регламент 

Член 12 – параграф 3 – буква а) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) системи за корабно докладване, като 

Системата за автоматично 

идентифициране (AIS) и Системата 

за наблюдение на плавателни съдове 

(VMS), в рамките на съществуващите 

правни ограничения; 

а) системи за корабно докладване в 

рамките на съществуващите правни 

ограничения; 

Or. en 

Обосновка 

Списъкът не е изчерпателен и може да е окаже непълен, ако бъдат създадени други 

системи. Следва да се заличи. 
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Изменение  36 

Предложение за регламент 

Член 12 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 12а 

 Обработка на лични данни 

 1. Националната картина на 

ситуацията може да се използва за 

обработка на лични данни, доколкото 

това е необходимо за целите на 

EUROSUR, в съответствие с 

Директива 95/46/ЕО, националното 

законодателство по прилагането й и 

друго релевантно национално 

законодателство. 

 2. Националната картина на 

ситуацията  и общата предгранична 

разузнавателна картина могат да 

бъдат използвани за обработка на 

лични данни единствено:  

 а) за регистрационните номера на 

превозни средства, кораби и други 

плавателни съдове, които се 

обработват в съответствие с 

Регламент (ЕО) № 45/2001 и 

Директива 95/46/ЕО; 

 б) до степента, допустима в 

съответствие с член 11, буква в) от 

Регламент (ЕО) № 2007/2004. 

Or. en 

Обосновка 

Предложението на Комисията посочва възможността за обработка на лични данни 

чрез EUROSUR само в съображение 7. В текста трябва да бъде включен член, 

уреждащ въпроса и следва да се определят стриктни условия за обработка на лични 

данни.   
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Изменение  37 

Предложение за регламент 

Член 17 – параграф 2 – буква в) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) Европейската комисия и агенциите 

на ЕС, които могат да предоставят на 

Агенцията информация, необходима за 

поддържането на европейската картина 

на ситуацията и на общата 

предгранична разузнавателна картина; 

в) Европейската комисия, Европейката 

служба за външна дейност,  

Европейската служба за подкрепа в 

областта на убежището и други 

агенции на ЕС, които могат да 

предоставят на Агенцията информация, 

необходима за поддържането на 

европейската картина на ситуацията и 

на общата предгранична разузнавателна 

картина; 

Or. en 

Обосновка 

Европейката служба за външна дейност,  както и Европейска служба за подкрепа в 

областта на убежището следва да са изрично посочени, тъй като те могат да 

предоставят полезна и точна информация. 

 

Изменение  38 

Предложение за регламент 

Член 17 - параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Агенциите и центровете, посочени в 

параграф 2, могат да използват 

получената информация в рамките на 

EUROSUR съобразно с ограниченията 

на приложимата правна уредба и при 

спазване на основните права. 

5. Агенциите и центровете, посочени в 

параграф 2, използват получената 

информация в рамките на EUROSUR 

съобразно с ограниченията на 

приложимата правна уредба и при 

спазване на основните права. 

Or. en 

Обосновка 

Следва да се изясни, че получената информация трябва да се използва при спазване на 

основните права.  
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Изменение  39 

Предложение за регламент 

Член 17 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 17a 

 Сътрудничество с Ирландия и 

Обединеното кралство 

 1. Обменът на информация и 

сътрудничеството с Ирландия и 

Обединеното кралство в областта на 

защитата на живота на мигрантите 

и  предотвратяване на незаконна 

миграция и трансгранична 

престъпност по външните граници 

може да се осъществява въз основа на 

двустранни или многостранни 

споразумения между Ирландия и 

Обединеното кралство и една или 

няколко съседни държави членки. 

Националните координационни 

центрове на държавите членки са 

контактната точка за обмена на 

информация между 

комуникационната мрежа, посочена в 

член 7, и Ирландия и Обединеното 

кралство.  Посочените споразумения 

се нотифицират до Комисията. 

 2. Посочените в параграф 1 

споразумения се ограничават до 

следния обмен на информация между 

националния координационен център 

на държава членка и Ирландия и 

Обединеното кралство: 

 а) информация, съдържаща се в 

националната картина на 

ситуацията на държава членка до 

степента, до която тази информация 

е предадена на Агенцията за целите 

на европейската картина на 

ситуацията и на общата 

предгранична разузнавателна 
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картина;  

 б) информацията, събрана от 

Ирландия и Обединеното кралство, 

имаща отношение към целите на 

европейската картина на 

ситуацията и на общата 

предгранична разузнавателна 

картина; 

 в) информацията, посочена в член 9, 

параграф 9. 

 3. Изисква се предварително 

одобрение от всяка друга държава 

членка, която е предоставила 

информация в рамките на EUROSUR 

и не е страна по нито едно от 

споразуменията, посочени в параграф 

1, преди посочената информация да 

бъде предоставена на Ирландия и 

Обединеното кралство в 

съответствие с това споразумение.  

 4. Забранява се по-нататъшно 

предаване или друго съобщаване на 

информация на трети държави или 

други трети лица.  

 5. Посочените в параграф 1 

споразумения предвиждат Ирландия 

и Обединеното кралство да поемат 

всички финансови разходи, свързани с 

участието им в EUROSUR. 

Or. en 

Обосновка 

Следва да се включи специална разпоредба относно ОК и Ирландия в съответствие с 

разпоредбите, предвидени за съседните трети държави, тъй като те не участват в 

мрежата на EUROSUR. 
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Изменение  40 

Предложение за регламент 

Член 18 - параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Обменът на информация и 

сътрудничеството със съседни трети 

държави за предотвратяване на 

незаконна миграция и трансгранична 

престъпност може да се осъществява въз 

основа на двустранни или многостранни 

споразумения между една или няколко 

държави-членки и една или няколко 

съответни съседни трети държави. 

Националните координационни 

центрове на държавите-членки са 

контактната точка за обмена на 

информация между мрежата, посочена в 

член 7, и регионалните мрежи със 

съседни трети държави. 

1. Обменът на информация и 

сътрудничеството със съседни трети 

държави за защита живота на 

мигрантите и предотвратяване на 

незаконна миграция и трансгранична 

престъпност може да се осъществява въз 

основа на двустранни или многостранни 

споразумения между една или няколко 

държави-членки и една или няколко 

съответни съседни трети държави. 

Националните координационни 

центрове на държавите-членки са 

контактната точка за обмена на 

информация между мрежата, посочена в 

член 7, и регионалните мрежи със 

съседни трети държави. Посочените 

споразумения се нотифицират до 

Комисията.  

Or. en 

Обосновка 

Целта на защитата на живота на мигрантите трябва да бъде изтъкната тук заедно  

с другите две цели.  Комисията трябва да е информирана относно двустранните и 

многостранните споразумения, подписани от държавите членки в рамките на 

EUROSUR.  

 

Изменение  41 

Предложение за регламент 

Член 18 – параграф 1 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. Посочените споразумения спазват 

съответното законодателство на 

Съюза, включително Хартата на 

основните права на Европейския съюз, 

релевантното международно право, в 
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това число Женевската конвенция за 

статута на бежанците от 28 юли 

1951 г., задълженията за достъп до 

международна закрила, по-конкретно 

принципа за неотблъскване и 

основните права.  

Or. en 

Обосновка 

Трябва да се подчертае, че споразуменията с трети държави трябва да спазват 

съответното законодателство в областта на основните права.  

 

Изменение  42 

Предложение за регламент 

Член 18 - параграф 1 б (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1б. Всеки обмен  на лични данни с 

трети държави се забранява.  

Or. en 

Обосновка 

Обменът на лични данни чрез EUROSUR се допуска при предоставяне на специални 

гаранции (вж Член 12а), но обменът на лични данни с трети държави трябва да бъде 

забранен. 

 

Изменение  43 

Предложение за регламент 

Член 18 – параграф 4 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4a. Забранява се по-нататъшно 

предаване или друго съобщаване на 

информация на трети държави или 

други трети лица.  
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Or. en 

Обосновка 

Трябва да се подчертае, че не се допуска трети държави, които имат споразумения с 

държави членки в рамките на EUROSUR да предават допълнително информацията,  

която получават на други трети държави или на трети лица.  

 

Изменение  44 

Предложение за регламент 

Член 18 - параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. При обмен с трети държави на 

информация, получена от услуга за 

общо прилагане на наблюдателни 

средства, се спазват законодателството 

и правилата, които се прилагат за тези 

средства и системи, както и 

съответните разпоредби от 

Директива 95/46/ЕО и от Регламент 

(ЕО) № 45/2001. 

5. При обмен с трети държави на 

информация, получена от използването 

на общо прилагане на наблюдателни 

средства, се спазват законодателството 

и правилата, които се прилагат за тези 

средства и системи. 

Or. en 

Обосновка 

Понеже обменът на лични данни с трети държави е забранен, позоваване на 

инструментите за защита на личните данни не е необходимо.  

 

Изменение  45 

Предложение за регламент 

Член 20 - параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. На 1 октомври 2015 г. и на всеки две 

години след това Агенцията представя 

на Комисията доклад за 

функционирането на EUROSUR. 

2. Агенцията представя доклад за 

функционирането на EUROSUR на 

Европейския парламент, Съвета и 

Комисията до 1 октомври 2015 г. и на 

всеки две години след това.  
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Or. en 

Обосновка 

Следва да се изясни, че докладът на Frontex следва да е адресиран до трите 

институции.  

 

Изменение  46 

Предложение за регламент 

Член 20 - параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. На 1 октомври 2016 г. и на всеки 

четири години след това Комисията 

представя на Европейския парламент и 

на Съвета цялостна оценка на 

EUROSUR. Тази оценка включва 

преглед на резултатите, постигнати 

съобразно с целите, и оценка за 

актуалността на заложената в тези цели 

обосновка, за прилагането на настоящия 

регламент в държавите-членки и от 

Агенцията и за спазването на основните 

права. Когато е необходимо оценката се 

придружава от съответни предложения 

за изменение на настоящия регламент.  

3. До 1 октомври 2016 г. и на всеки 

четири години след това Комисията 

представя на Европейския парламент и 

на Съвета цялостна оценка на 

EUROSUR. Тази оценка включва 

преглед на резултатите, постигнати 

съобразно с целите, и оценка за 

актуалността на заложената в тези цели 

обосновка, за прилагането на настоящия 

регламент в държавите-членки и от 

Агенцията и за спазването на основните 

права, включително по отношение на 

обработването на лични данни. 

Оценката включва също оценка на 

осъществимостта на включването в 

EUROSUR на наблюдението на 

въздушни граници и проверки на 

гранично-пропускателни пунктове.  

Когато е необходимо оценката се 

придружава от съответни предложения 

за изменение на настоящия регламент.  

Or. en 

Обосновка 

Оценката на Комисията следва да включва оценка на обработването на лични данни. 

Тя следва също така да включва оценка на осъществимостта на разширяването на 

мандата на EUROSUR за наблюдение на въздушни граници и проверки на гранично-

пропускателни пунктове.   
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Изменение  47 

Предложение за регламент 

Член 210 - параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. За останалите държави-членки със 

сухоземни и морски външни граници 

(Белгия, Германия, Нидерландия и 

Швеция), член 5, параграф 1 се прилага 

от 1 октомври 2014 г. 

4. Член 5, параграф 1 се прилага за 

останалите държави членки от 1 

октомври 2014 г. 

Or. en 

Обосновка 

Понеже държавите членки следва да създадат национален координационен център, 

настоящата разпоредба трябва да обхване всички държави членки.  
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ 

 

Свободното движение е определящ принцип на Европейския съюз и възможността за 

движение в рамките на Европейския съюз без гранични проверки на вътрешните 

граници е едно от най-успешните му постижения.  Много хора използват тази свобода 

и общественото мнение многократно нарежда свободата да се пътува сред най-

значителните ползи, предоставени от Съюза. За нашата икономика също така, 

свободното движение заема централно място за успеха на единния пазар. Шенген не 

може да бъде отменен. Тъкмо напротив, следва той да бъде укрепен чрез по-добро 

управление на външните граници на ЕС, което да гарантира в пълна степен взаимното 

доверие между държавите членки. 

 

По тази причина докладчикът като цяло подкрепя предложението на Комисията. 

Споделянето на информация и подобряването на сътрудничеството между държавите 

членки и между участващите агенции представляват важни стъпки към по-добро 

разпределяне на тежестите на управлението на външните граници на ЕС.  Те също така 

са от ключово значение за подпомагане на държавите членки да спазват 

международното морско право и да спасяват живота на мигрантите. 

 

Докладчикът има намерение да засили следните елементи:  

1) Обхват на директивата  

Докладчикът подкрепя включването на предграничните зони в EUROSUR, 

включително гранично-пропускателните пунктове/летищата, но счита, че това следва 

да бъде оставено за по-късен етап. За момента, за държавите членки то следва да остане 

факултативно. Докладчикът подкрепя също включването на клауза за преразглеждане с 

доклад, който да оценява въздействието от включването й и евентуално да предлага 

изменения на регламента. 

 

2) Сътрудничество с други агенции  

Докладчикът категорично подкрепя сътрудничеството с други агенции, по-специално 

Европол, Европейската служба за подкрепа в областта на убежището,  Европейската 

агенция по морска безопасност,  Европейската агенция за контрол на рибарството и 

Сателитния център на Европейския съюз.  

 

3) Сътрудничество с трети държави 

Докладчикът счита, че държавите членки следва да сътрудничат със съседните трети 

държави за целите на защитата на живота на мигрантите, предотвратяването на  

нелегалната миграция и борбата с трансграничната престъпност.  Посочените 

споразумения се нотифицират до Комисията. 

 

4) Участие на ОК и Ирландия 

Докладчикът подкрепя възможността ОК и Ирландия да участват в EUROSUR. 

Сътрудничеството следва да се осъществява въз основа на двустранни или 

многостранни споразумения между Ирландия и ОК, и една или няколко съседни 

държави членки.  
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5) Лични данни 

Докладчикът настоява, че личните данни следва да се обменят и обработват чрез 

EUROSUR единствено, когато това е необходимо и в надлежно обосновани случаи, 

като се спазват съответните гаранции.  Докладчикът счита още, че с трети държави не 

следва да се обменят лични данни. 

 

6) Определения  

Докладчикът внесе някои изменения с цел по-добре да се определят някои понятия като 

„инцидент“ или  „залавяне“.  

Докладчикът настоява също за по-добро определение на ситуации на особен натиск и 

стрес, чиято „ниска“, „средна“ и „висока“ степен на въздействие следва да се оцени на 

равнището на Frontex. 

 

7) Координация 

Докладчикът подкрепя определянето на единен национален координационен център 

във всяка държава членка, който да отговоря за сътрудничеството с EUROSUR, като 

същевременно позволява  известна гъвкавост по отношение на вътрешната регионална 

организация на държавите членки.  

 

8) Основни права 

Докладчикът включва някои позовавания на релевантното законодателство на ЕС 

относно убежището, включително принципа за неотблъскване и връщане, които следва 

да се прилагат след залавянето.  

 

9) Отчетност 

Докладчикът подкрепя включването на клауза за преразглеждане на всеки четири 

години, с представяне на доклад до Европейския парламент. 

 

 

 


