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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно годишния доклад за функционирането на Шенгенското пространство
(2019/2196(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид член 67, параграф 2 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз (ДФЕС) относно създаването на пространство на свобода, 
сигурност и правосъдие, което осигурява „отсъствието на контрол на лицата на 
вътрешните граници“,

– като взе предвид член 21, параграф 1 от ДФЕС и член 45 от Хартата на основните 
права на Европейския съюз („Хартата на основните права“), които гарантират 
правото на гражданите на свободно движение и пребиваване на територията на 
държавите членки,

– като взе предвид член 18 от ДФЕС и член 21, параграф 2 от Хартата на основните 
права, с които се забранява всякаква дискриминация, основана на гражданство,

– като взе предвид членове 18 и 19 от Хартата на основните права относно правото 
на убежище и на закрила в случай на принудително отвеждане, експулсиране или 
екстрадиция,

– като взе предвид непрекъснато развиващите се достижения на правото от Шенген, 
разработени след подписването на Споразумението от Шенген на 14 юни 1985 г., 
което понастоящем включва множество правни актове на ЕС в областта на 
управлението на вътрешните и външните граници, визовата политика, политиката 
на връщане, полицейското сътрудничество и защитата на данните, както и 
правните актове за създаване и управление на две агенции на Съюза 
(Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) и Агенция на 
Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни 
информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие 
(eu-LISA), финансова програма (инструмент за финансово подпомагане за 
външните граници и визите) и четири широкомащабни информационни системи 
(Шенгенска информационна система, Визова информационна система, 
Европейска система за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) и 
Система за влизане/излизане (СВИ)), включително оперативната съвместимост 
между тях,

– като взе предвид законодателството, прието след последния годишен доклад за 
функционирането на Шенгенското пространство, имащо за цел укрепването му с 
оглед на продължаващите предизвикателства, по-специално Регламент (ЕС) 
2018/1860 на Европейския парламент и на Съвета от 28 ноември 2018 г. за 
използването на Шенгенската информационна система за целите на връщането на 
незаконно пребиваващи граждани на трети държави1, Регламент (ЕС) 2018/1861 

1 ОВ L 312, 7.12.2018 г., стр. 1.
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на Европейския парламент и на Съвета от 28 ноември 2018 г. за създаването, 
функционирането и използването на Шенгенската информационна система 
(ШИС) в областта на граничните проверки, за изменение на Конвенцията за 
прилагане на Споразумението от Шенген и за изменение и отмяна на Регламент 
(ЕО) № 1987/20062, Регламент (ЕС) 2018/1862 на Европейския парламент и на 
Съвета от 28 ноември 2018 г. за създаването, функционирането и използването на 
Шенгенската информационна система (ШИС) в областта на полицейското 
сътрудничество и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси, за 
изменение и отмяна на Решение 2007/533/ПВР на Съвета и за отмяна на 
Регламент (ЕО) № 1986/2006 на Европейския парламент и на Съвета и Решение 
2010/261/ЕС на Комисията3, Регламент (ЕС) 2019/817 на Европейския парламент 
и на Съвета от 20 май 2019 г. за създаване на рамка за оперативна съвместимост 
между информационните системи на ЕС в областта на границите и визите и за 
изменение на регламенти (ЕО) № 767/2008, (ЕС) 2016/399, (ЕС) 2017/2226, (ЕС) 
2018/1240, (ЕС) 2018/1726 и (ЕС) 2018/1861 на Европейския парламент и на 
Съвета и на решения 2004/512/ЕО и 2008/633/ПВР на Съвета4, Регламент (ЕС) 
2019/818 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. за създаване на 
рамка за оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС в 
областта на полицейското и съдебното сътрудничество, убежището и миграцията 
и за изменение на регламенти (ЕС) 2018/1726, (ЕС) 2018/1862 и (ЕС) 2019/8165, 
Регламент (ЕС) 2018/1240 на Европейския парламент и на Съвета от 12 септември 
2018 г. за създаване на Европейска система за информация за пътуванията и 
разрешаването им (ETIAS) и за изменение на регламенти (ЕС) № 1077/2011, (ЕС) 
№ 515/2014, (ЕС) 2016/399, (ЕС) 2016/1624 и (ЕС) 2017/22266, Регламент (ЕС) 
2018/1241  на Европейския парламент и на Съвета от 12 септември 2018 г. за 
изменение на Регламент (ЕС) 2016/794 за целите на създаването на Европейска 
система за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS)7, Регламент 
(ЕС) 2020/493 на Европейския парламент и на Съвета от 30 март 2020 г. относно 
системата за фалшиви и автентични документи онлайн (FADO) и за отмяна на 
Съвместно действие 98/700/ПВР на Съвета8, Регламент (ЕС) 2019/1896 на 
Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2019 г. за европейската 
гранична и брегова охрана и за отмяна на регламенти (ЕС) № 1052/2013 и (ЕС) 
2016/16249 и Регламент (ЕС) 2019/1155 на Европейския парламент и на Съвета от 
20 юни 2019 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 810/2009 за създаване на Визов 
кодекс на Общността (Визов кодекс)10,

– като взе предвид текущата законодателна работа по преразглеждането на Кодекса 
на шенгенските граници по отношение на правилата, приложими за временното 
повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници, реформата на 
Визовата информационна система, завършването на законодателната рамка на 

2 ОВ L 312, 7.12.2018 г., стр. 14.
3 ОВ L 312, 7.12.2018 г., стр. 56.
4 OВ L 135, 22.5.2019 г., стр. 27.
5 OВ L 135, 22.5.2019 г., стр. 85.
6 ОВ L 236, 19.9.2018 г., стр. 1.
7 ОВ L 236, 19.9.2018 г, стр. 72.
8 OВ L 107, 6.4.2020 г., стр. 1.
9 ОВ L 295, 14.11.2019 г, стр. 1.
10 OВ L 188, 12.7.2019 г., стр. 25.
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ETIAS, инструмента за финансово подпомагане на управлението на границите и 
визите за периода 2021 – 2027 г., както и новото предложение за регламент за 
въвеждане на скрининг на граждани на трети държави на външните граници 
(COM/2020/0612),

– като взе предвид различните съобщения, насоки, препоръки, заключения и пътни 
карти на Европейския съвет, Съвета и Комисията, имащи за цел справяне със 
ситуацията по вътрешните и външните шенгенски граници в отговор на COVID-
19, като напр. съобщението на Комисията от 30 март 2020 г., озаглавено „COVID-
19: Указание относно временното ограничение на неналожителните пътувания до 
ЕС, относно улесняването на режима за транзитно преминаване с цел репатриране 
на граждани на ЕС и относно последиците за визовата политика“ (C (2020) 2050), 
Съвместната европейска пътна карта за вдигане на противоепидемичните мерки 
във връзка с COVID-19 и Препоръка (ЕС) 2020/1475 на Съвета от 13 октомври 
2020 г. относно координиран подход за ограничаването на свободното движение в 
отговор на пандемията от COVID-1911,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 22 октомври 2019 г. относно 
проверката на пълното прилагане от Хърватия на достиженията на правото от 
Шенген (COM(2019)0497),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 23 септември 2020 г. относно нов 
пакт за миграцията и убежището (COM(2020)0609),

– като взе предвид своята резолюция от 30 май 2018 г. относно годишния доклад за 
функционирането на Шенгенското пространство12,

– като взе предвид своята резолюция от 19 юни 2020 г. относно положението в 
Шенгенското пространство вследствие на избухването на епидемията от COVID-
1913,

– като взе предвид своята резолюция от 11 декември 2018 г. относно пълното 
прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в България и 
Румъния: премахване на проверките по вътрешните сухопътни, морски и 
въздушни граници14,

– като взе предвид подготвителната работа във връзка с посочената резолюция, 
извършена от работната група за контрол по Шенген на комисията по граждански 
свободи, правосъдие и вътрешни работи,

– като взе предвид член 54 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи (A9-0000/2020),

11 OВ L 337, 14.10.2020 г, стр. 3.
12 ОВ C 76, 9.3.2020 г., стр. 106.
13 Приети текстове, P9_TA(2020)0175.
14 ОВ C 388, 13.11.2020 г, стр. 18.
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Функциониране на Шенгенското пространство

1. счита, че самото понятие за шенгенско сътрудничество, а именно да се 
гарантира отсъствието на контрол по вътрешните граници, беше подложено на 
допълнителното предизвикателство на пандемията от COVID-19, която беше 
добавена към основанията, посочени от 2015 г. насам, за запазване на 
контрола по вътрешните граници от някои държави членки; отново осъжда 
запазването на контрола по вътрешните граници и изразява мнението си, че 
много от удължаванията не съответстват на правилата, свързани с тяхното 
удължаване, необходимостта от тях или тяхната пропорционалност, и 
следователно са неправомерни;

2. изразява съжаление във връзка с факта, че контролът по вътрешните граници 
продължава да се въвежда от някои държави членки като едностранен отговор 
на новите предизвикателства, преди да са разгледали в достатъчна степен 
общия европейски интерес за запазване на Шенгенското пространство като 
пространство без контрол по вътрешните граници; отново призовава 
Комисията да упражнява подходящ контрол върху прилагането на 
достиженията на правото от Шенген, включително чрез използването на 
производства за установяване на неизпълнение на задължения, и подчертава 
спешната необходимост от засилване на взаимното доверие и 
сътрудничеството между държавите от Шенгенското пространство и на 
подходящото управление на това пространство;

3. отново подчертава необходимостта държавите членки да спазват 
законодателството, залегнало в Договорите и в Хартата на основните права, и 
да прилагат граничните мерки по недискриминационен начин;

4. в допълнение към многобройните си искания за пълно прилагане на 
разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в България и Румъния 
отправя искане към Съвета да вземе незабавно решение относно премахването 
на проверките по вътрешните сухопътни, морски и въздушни граници;

5. отбелязва, че докладите за оценка на функционирането на Шенгенското 
пространство и оценките на уязвимостта продължават да посочват 
недостатъци и слабости в защитата и управлението на външните граници; 
призовава държавите членки да изпълнят препоръките, отправени към тях от 
Съвета и Frontex и насочени към отстраняване на недостатъците и слабостите;

6. изразява дълбоката си загриженост относно многократните твърдения за 
възможно участие на Frontex в акциите по отблъскване и счита, че вътрешните 
механизми за докладване, както и парламентарният и общественият контрол 
върху дейността на Frontex трябва да бъдат засилени;

7. изразява дълбоко съжаление по повод факта, че постоянно се съобщава за 
тежки случаи на насилие и отблъскване по външните граници, както и за 
липса на подходящи механизми за мониторинг, за да се гарантира зачитане на 
основните права и на принципите на правовата държава по външните граници; 
счита, че на Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA) трябва 
да бъде възложена засилена оперативна роля по отношение на мониторинга на 
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зачитането на основните права по външните граници;

8. изразява дълбоко съжаление във връзка с факта, че са налице закъснения в 
прилагането на разпоредбите за основните права на новия Регламент за 
европейската гранична и брегова охрана15, като например назначаването на 40 
наблюдатели на основните права до 5 декември 2020 г., както е предвидено в 
регламента; призовава Frontex, въз основа на член 265 от ДФЕС, да гарантира 
прилагането на член 110, параграф 6 от Регламент (ЕС) 2019/1896 в срок от 
най-много два месеца от датата на приемане на настоящата резолюция;

Механизъм за оценка и наблюдение по Шенген

9. приветства ангажимента на Комисията да преразгледа Механизма за оценка и 
наблюдение по Шенген; припомня обсъжданията на неговото правно 
основание по време на преговорите относно пакета за управление на 
Шенгенското пространство през 2012 г. и настоява да бъде включен в 
реформата на Механизма на равни начала със Съвета или чрез използването на 
обикновената законодателна процедура, или чрез използване на същия метод, 
както за приемането на Регламент (ЕС) № 1053/2013 на Съвета за създаване на 
Механизма за оценка и наблюдение по Шенген; счита, че съкращаването на 
сроковете, оценката на зачитането на основните права, укрепването на 
възможността за провеждане на действително непредизвестени посещения и 
подобряването на прозрачността трябва да бъдат ключови елементи на всяка 
бъдеща реформа;

10. счита, че следва да се проведе ново посещение в Хърватия, за да се направи 
допълнителна оценка на защитата на външната граница след посещенията 
през 2016 г. и 2017 г. и подновеното посещение през 2019 г.; призовава 
Хърватия да продължи да изпълнява текущите действия и да отстранява 
всички установени недостатъци, особено по отношение на числеността на 
персонала и капацитета за наблюдение на сухопътните граници; настоятелно 
заявява, че предстоящото посещение трябва също така да оцени зачитането на 
основните права и докладите относно насилието и отблъскванията;

Използване на широкомащабни информационни системи в областта на 
правосъдието и вътрешните работи

11. отбелязва напредъка, постигнат в разработването на новите широкомащабни 
информационни системи и оперативната съвместимост между тях; призовава 
държавите членки, Комисията и участващите агенции да спазват предвидения 
график за изпълнение и да превърнат спазването на този график в политически 
приоритет;

12. счита, че Комисията и Съветът сериозно са пренебрегнали задълженията си 
след откриването на сериозни недостатъци в използването на Шенгенската 
информационна система от страна на Обединеното кралство по време на 
оценката от 2017 г.; припомня на всички участници своето искане за незабавно 
прекъсването на достъпа на Обединеното кралство, както е посочено в 

15 Регламент (ЕС) 2019/1896 от 13 ноември 2019 г.
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писмата до Комисията и до председателството на Съвета от 15 юни 2020 г.; 
припомня своята позиция, че „като трета държава Обединеното кралство не 
може да има достъп до ШИС“;

Многогодишен цикъл на стратегическа политика за европейско интегрирано 
управление на границите

13. приветства представянето на стратегическия анализ на риска за европейското 
интегрирано управление на границите, представен от Frontex като първа 
стъпка от новия цикъл на политиката;

Бъдещето на Шенген

14. отбелязва, че различните кризи от последните години изложиха на риск 
Шенгенското пространство и че е необходимо да бъдат увеличени усилията за 
търсене на решения; в този контекст приветства намерението на Комисията да 
приеме стратегия за бъдещето на Шенгенското пространство и освен това 
приветства създаването на Шенгенски форум, който следва също така да даде 
възможност за политически дебати на високо равнище с Парламента и Съвета 
относно състоянието и бъдещето на Шенгенското пространство;

15. счита, че Кодексът на шенгенските граници, по-специално по отношение на 
правилата за контрол по вътрешните граници, вече не е подходящ за целта, и 
изисква спешна и съдържателна реформа, за да се укрепи взаимното доверие и 
солидарността и да се запази целостта и пълното възстановяване на 
Шенгенското пространство; подчертава, че повторното въвеждане на контрол 
по вътрешните граници следва да бъде само крайна мярка за ограничен период 
от време и доколкото контролът е необходим и пропорционален на 
установената сериозна заплаха, като същевременно се запазва 
разграничението между различните правни основания; счита, че при всяко 
удължаване на срока на граничния контрол от държава членка следва да се 
прилагат допълнителни гаранции и че при всички обстоятелства тези мерки 
следва да бъдат прекратени веднага след като основанията за тях престанат да 
съществуват;

16. призовава администрацията на Парламента да създаде специално звено за 
подкрепа на управлението на Шенгенското пространство, за да може 
Парламентът да упражнява правилно своите функции за демократичен 
контрол и надзор във връзка с достиженията на правото от Шенген;

°

° °

17. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на 
Комисията, на националните парламенти на държавите членки и на 
Европейската агенция за гранична и брегова охрана.


