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II
(Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително)

РЕШЕНИЯ

СЪВЕТ

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА
от 8 ноември 2007 година
за сключване на Споразумение между Европейската общност и Бившата югославска република
Македония за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица
(2007/817/ЕО)
СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

(5)

В съответствие с член 3 от Протокола относно позицията на
Обединеното кралство и Ирландия, приложен към Договора за Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност, Обединеното кралство е нотифицирало
желанието си да участва в приемането и прилагането на
настоящото решение.

(6)

В съответствие с членове 1 и 2 от Протокола относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия, приложен към
Договора за Европейския съюз и Договора за създаване на
Европейската общност, и без да се засяга член 4 от посочения протокол, Ирландия не участва в приемането на настоящото решение, не е обвързана от него и не го прилага.

(7)

В съответствие с член 1 и член 2 от Протокола относно
позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност, Дания не участва в приемането на настоящото
решение, не е обвързана от него и не го прилага,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,
и по-специално член 63, точка 3, буква б) от него, във връзка
член 300, параграф 2, първа алинея, първо изречение и член 300,
параграф 3, първа алинея от него,
като взе предвид предложението на Комисията,
като взе предвид становището на Европейския парламент (1)
като има предвид, че:
(1)

Комисията договори от името на Европейската общност
Споразумение с Бившата югославска република Македония
за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица.

(2)

Споразумението бе подписано от името на Европейската
общност на 18 септември 2007 г. при условие за неговото
сключване на по-късна дата в съответствие с Решение на
Съвета, прието на 18 септември 2007 г.

РЕШИ:

Член 1

(3)

Споразумението следва да се одобри.

(4)

Със споразумението се създава Съвместен комитет по
обратно приемане, който може да приема свои процедурни
правила. В този случай е уместно да се предвиди опростена
процедура за определяне позицията на Общността.

Споразумението между Европейската общност и Бившата югославска република Македония за обратното приемане на незаконно пребиваващи лица се одобрява с настоящото от името на
Общността.

(1) Становище от 24 октомври 2007 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

Текстът на споразумението е приложен към настоящото решение.

L 334/2
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Член 2
Председателят на Съвета предоставя нотификацията съгласно
член 22, параграф 2 от споразумението (1).

19.12.2007 г.

правила съгласно член 18, параграф 5 от споразумението се взема
от Комисията след консултация със специален комитет, определен
от Съвета.
Член 5

Член 3
Комисията представлява Общността в Съвместния комитет по
обратно приемане, създаден с член 18 от споразумението.

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 8 ноември 2007 година.
Член 4
Позицията на Общността в рамките на Съвместния комитет по
обратно приемане относно приемането на неговите процедурни

(1) Датата на влизане в сила на споразумението ще бъде публикувана в
Официален вестник на Европейския съюз от генералния секретариат на
Съвета.

За Съвета
Председател
R. PEREIRA

19.12.2007 г.
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РАЗМЯНА НА ПИСМА

COUNCIL
OF THE EUROPEAN UNION

Brussels, 18 September 2007

Ms. Gordana Jankulovska,
Minister of Interior of the former
Yugoslav Republic of Macedonia.
Dear Minister,
We have the honour to propose that, if it is acceptable to your Government, this letter and your confirmation
shall together take the place of signature of the Agreement between the European Community and the former
Yugoslav Republic of Macedonia on readmission of persons residing without authorisation.
The text of the aforementioned Agreement, herewith annexed, has been approved for signature by a decision
of the Council of the European Union of today’s date.
Please accept, Minister, the assurance of our highest consideration.

For the European Community

L 334/4
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Republic of Macedonia
MINISTRY OF INTERIOR
Minister

Courtesy translation

Brussels, 18 September 2007

Dear Sirs,
On behalf of the Government of the Republic of Macedonia I have the honour to acknowledge receipt of your
letter dated 18th September 2007 regarding the signature of the Agreement between the Republic of Macedonia and the European Community on the readmission of persons residing without authorisation, together
with the attached text of the Agreement.
I hereby declare that the Government of the Republic of Macedonia agrees with the provisions of the Agreement between the Republic of Macedonia and the European Community on the readmission of persons residing without authorisation and considers the Agreement as being signed with this Exchange of Letters.
However, I declare that the Republic of Macedonia does not accept the denomination used for my country in
the above-referred documents, having in view that the constitutional name of my country is the Republic of
Macedonia.
Please accept, Sirs, the assurances of my highest consideration.

Gordana Jankuloska
Dr. Rui Carlos Pereira
Minister of Internal Administration of
the Republic of Portugal
Mr. Franco Frattini
Vice-President of the European Commission
BRUSSELS

19.12.2007 г.
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Република Македонија
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
Министер

Брисел, 18 септември 2007 година

Почитувани Господа,
Во името на Владата на Република Македонија имам чест да го потврдам приемот на Вашето писмо датирано на
18 септемвpи 2007 година, кое се однесува на потпишувањето на Спогодбата помеу Република Македониja и
Европсkата Заедница за преземаље на лица со незаконски престој, заедно со приложениот текст на Спогодбатa.
Изjавувам дека Владата на Република Македониjа е согласна со одредбите на Спогодбата помеу Република Македонија и Европската Заедница за преземање на лица со незаконски престој и смета дека со оваа размена на писма
Спогодбата е потпишана.
Сепак, изјавувам дека Република Македонија не ја прифаа деноминацијата употребена за мојата земја во погоре
наведените документи, имаји предвид дека уставното име на мојата земја е Република Мakедонија.
Пpимете ги Господа, изразите на моето највисоко почитување.
Гордана Јанкулоска

Г-дин Руи Карлос Переира
Министеp за внатрешната администрација на Република
Португалија Совет на Европската унија
Г-дин Франко Фратини
Потпретседател hа Европската комисија
БРИСЕЛ

L 334/5
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COUNCIL
OF THE EUROPEAN UNION

Brussels, 18 September 2007

Ms. Gordana Jankulovska,
Minister of Interior of the former
Yugoslav Republic of Macedonia.

Dear Minister,
We have the honour to acknowledge receipt of your letter of today’s date.
The European Community notes that the Exchange of Letters between the European Community and the
Former Yugoslav Republic of Macedonia, which takes the place of signature of the Agreement between the
European Community and the former Yugoslav Republic of Macedonia on readmission of persons residing
without authorisation, has been accomplished and that this cannot be interpreted as acceptance or recognition by the European Community in whatever form or content of a denomination other than the „former
Yugoslav Republic of Macedonia“.
Please accept, Minister, the assurance of our highest consideration.

For the European Community

19.12.2007 г.
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СПОРАЗУМЕНИЕ
между Европейската общност и Бившата югославска република Македония за обратно приемане на
незаконно пребиваващи лица
ВИСОКОДОГОВАРЯЩИТЕ СЕ СТРАНИ
ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ, наричана по-долу „Общността“,
и
БИВШАТА ЮГОСЛАВСКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ,
РЕШЕНИ да заздравят сътрудничеството помежду си, за да се борят по-ефективно с незаконната миграция,
ВОДЕНИ ОТ ЖЕЛАНИЕТО СИ да създадат, чрез настоящото споразумение и на реципрочна основа, бързи и ефективни процедури за идентифициране и безопасно и методично връщане на лицата, които не отговарят или вече не отговарят на условията за влизане, престой и пребиваване на територията на Бившата югославска република Македония или на дадена държавачленка на Европейския съюз, както и да улеснят транзитното преминаване на такива лица в дух на сътрудничество;
КАТО ПОДЧЕРТАВАТ, че настоящото споразумение не засяга правата, задълженията и отговорностите на Общността,
държавите-членки на Европейския съюз и Бившата югославска република Македония, произтичащи от международното право
и по-специално от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи от 4 ноември 1950 г. и на
Конвенцията за статута на бежанците от 28 юли 1951 г.;
КАТО ОТЧИТАТ, че разпоредбите на настоящото споразумение, което попада в приложното поле на дял IV от Договора за
създаване на Европейската общност, не се прилага за Кралство Дания в съответствие с Протокола относно позицията на Дания,
приложен към Договора за Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност,
КАТО ВЗЕМАТ ПРЕДВИД член 76, параграф 2 от Споразумението за стабилизиране и асоцииране (1), от друга страна, което
налага задължението върху страните да сключат при поискване споразумение за обратно приемане,
СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

г)

„Гражданин на държава-членка“ означава всяко лице, което
притежава гражданство на държава-членка съгласно определеното за целите на Общността;

д)

„Държава-членка“ означава всяка държава-членка на Европейския съюз, с изключение на Кралство Дания;
„Гражданин на трета страна“ означава всяко лице, което притежава гражданство, различно от това на Бившата югославска
република Македония или на някоя държава-членка;

Определения

За целите на настоящото споразумение

а)

„Договарящи страни“ означава Бившата югославска република
Македония и Общността;

е)

б)

„Обратно приемане“ означава предаване от запитващата държава и приемане от запитаната държава на лица (собствени
граждани на запитаната държава, граждани на трета страна
или лица без гражданство), които е установено, че нелегално
са влезли, намирали са се или са пребивавали в запитващата
държава, в съответствие с разпоредбите на настоящото
споразумение.

ж) „Лице без гражданство“ означава всяко лице, което не притежава гражданство;

в)

„Гражданин на Бившата югославска република Македония“
означава всяко лице, което притежава гражданство на Бившата югославска република Македония в съответствие с нейното национално законодателство;

(1) ОВ L 84, 20.3.2004 г.

з)

„Разрешение за пребиваване“ означава всякакъв вид разрешение, издадено от Бившата югославска република Македония
или от една от държавите-членки, даващо право на лицето да
пребивава на нейна територия. Това не включва временните
разрешения за престой във връзка с обработката на заявление
за убежище или заявление за разрешение за пребиваване;

и)

„Виза“ означава издадено разрешение или взето решение от
Бившата югославска република Македония или от една от
държавите-членки, което е необходимо с оглед на влизане в
или транзитно преминаване през територията ѝ. Това не включва летищна транзитна виза;
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к)
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„Запитваща държава“ означава държавата (Бившата югославска република Македония или една от държавитечленки), която подава заявление за обратно приемане в
съответствие с член 7 или заявление за транзитно преминаване в съответствие с член 14 от настоящото споразумение;
„Запитана държава“ означава държавата (Бившата югославска
република Македония или една от държавите-членки), към
която е отправено заявление за обратно приемане в съответствие с член 7 или заявление за транзитно преминаване в
съответствие с член 14 от настоящото споразумение;
„Компетентен орган“ означава всеки национален орган на Бившата югославска република Македония или на една от
държавите-членки, който е натоварен с изпълнението на
настоящото споразумение в съответствие с член 19, параграф 1, буква a) от него;

м) „Граничен район“ означава район, който се простира до 30
километра от общата сухопътна граница между дадена
държава-членка и Бившата югославска република Македония,
както и териториите на международните летища на
държавите-членки и Бившата югославска република
Македония.
н)

„Транзитно преминаване“ означава преминаване на граждани
на трета страна или лице без гражданство през територията на
запитаната държава, когато пътува от запитващата държава за
държава цел на пътуването.

РАЗДЕЛ I.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА БИВШАТА ЮГОСЛАВСКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЯ ПО ОБРАТНО ПРИЕМАНЕ

освен ако притежава самостоятелно право на пребиваване в
запитващата държава-членка.
3.
Освен това Бившата югославска република Македония
приема обратно лица, които са се отказали от гражданството на
Бившата югославска република Македония след влизането си на
територията на дадена държава-членка, освен ако на лицата е било
най-малкото гарантирано натурализиране от тази държава-членка.
4.
След като Бившата югославска република Македония е
отговорила положително на заявлението за обратно приемане,
компетентната дипломатическа мисия или консулско представителство на Бившата югославска република Македония издава незабавно, не по-късно от 3 работни дни, пътнически документ,
необходим за връщането на лицето, което подлежи на обратно
приемане, с валидност от 30 дни. Ако поради правни или фактически причини въпросното лице не може да бъде върнато в рамките на посочения срок на валидност на пътническия документ,
издаден първоначално, компетентната дипломатическа мисия или
консулското представителство на Бившата югославска република
Македония в срок от 14 календарни дни издава нов пътнически
документ с валидност за същия срок. Ако в рамките на 14 календарни дни Бившата югославска република Македония не е издала
нов пътнически документ, се счита, че приема използването на
стандартния пътнически документ на ЕС за целите на
експулсирането (1).
5.
В случай че лицето, което следва да се приеме обратно, притежава гражданство на трета страна в допълнение към гражданството на запитаната страна, запитващата държава-членка взема под
внимание желанието на лицето да бъде прието обратно в държавата по неговия/нейния избор.

Член 3

Член 2
Обратно приемане на свои граждани
1.
Бившата югославска република Македония приема обратно
при заявление от държава-членка и без допълнителни формалности, освен тези, предвидени в настоящото споразумение, всички
лица, които не отговарят или вече не отговарят на действащите
правни условия за влизане, престой и пребиваване на територията
на запитващата държава-членка, при условие че е доказано или
може обосновано да се предположи въз основа на предоставените
доказателства prima facie, че лицата са граждани на Бившата югославска република Македония.
2.
Бившата югославска република Македония приема обратно
също така:
— непълнолетните на възраст до 18 години несемейни деца на
лицата, посочени в параграф 1, независимо от тяхното място
на раждане или гражданство, освен ако притежават самостоятелно право на пребиваване на територията на запитващата
държава-членка;
— съпруга(та), притежаващ(а) гражданство, различно от това на
лицата, посочени в параграф 1, при условие че има право на
влизане и престой или получи право на влизане и престой на
територията на Бившата югославска република Македония,

19.12.2007 г.

Обратно приемане на граждани на трета страна и на лица
без гражданство
1.
Бившата югославска република Македония приема обратно,
при заявление от дадена държава-членка и без допълнителни формалности, освен тези, предвидени в настоящото споразумение,
всички граждани на трета страна или лица без гражданство, които
не отговарят или вече не отговарят на действащите правни условия за влизане, престой и пребиваване на територията на запитващата държава-членка, при условие че е доказано или може
обосновано да се предположи въз основа на предоставените prima
facie доказателства, че тези лица:
a)

притежават или са притежавали по времето на влизането си
валидна виза или разрешение за пребиваване, издадено от
Бившата югославска република Македония; или

б)

са влезли незаконно и непосредствено на територията на
държавите-членки, след като са се намирали или са минали
транзитно през територията на Бившата югославска република Македония.

(1) В съответствие с формуляра, даден в препоръката на Съвета на Европейския съюз от 30 ноември 1994 г.
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2.
Задължението за обратно приемане по параграф 1 не се прилага, ако:
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доказано или че може обосновано да се предположи въз основа на
предоставените prima facie доказателства, че лицата са граждани на
тази държава-членка.

a)

гражданинът на трета страна или лицето без гражданство е
било само в транзитна зона на международно летище в Бившата югославска република Македония; или

2.
Освен това държавата-членка приема обратно, когато е възможно, в същото време:

б)

запитващата държава-членка е издала на гражданина на трета
страна или на лицето без гражданство виза или разрешение за
пребиваване преди или след влизането на лицето на нейна
територия, освен ако:

— непълнолетните на възраст до 18 години несемейни деца на
лицата, посочени в параграф 1, независимо от тяхното място
на раждане или гражданство, освен ако те притежават самостоятелно право на пребиваване на територията на Бившата
югославска република Македония;

— лицето притежава виза или разрешение за пребиваване,
издадено от Бившата югославска република Македония,
чийто срок на валидност изтича по-късно; или
— визата или разрешението за пребиваване, издадено от
запитващата държава-членка, е придобито чрез използване на подправени или неистински документи, или
чрез правенето на неверни декларации, и въпросното
лице се е намирало или е преминало транзитно през
територията на Бившата югославска република Македония; или
— това лице не спазва условията, свързани с визата и се е
намирало или е преминало транзитно през територията
на Бившата югославска република Македония.
3.
Бившата югославска република Македония също при заявление от държава-членка приема обратно бивши граждани на
Социалистическа федеративна република Югославия, които не са
получили друго гражданство и чието място на раждане и постоянно пребиваване към 8 септември 1991 г. е било на територията
на Бившата югославска република Македония.
4.
След като Бившата югославска република Македония е
отговорила положително на заявлението за обратно приемане,
запитващата държава-членка, където е приложимо, издава на
лицето, чието обратно приемане е прието, стандартния пътнически
документ на ЕС за целите на експулсирането (1).

— съпрузите, притежаващи гражданство, различно от това на
лицата, посочени в параграф 1, при условие че имат право на
влизане и престой или са получили право на влизане или престой на територията на запитаната държава-членка, освен ако
притежават самостоятелно право на пребиваване в Бившата
югославска република Македония.
3.
Държава-членка също приема обратно лица, които са се
отказали от гражданството на държава-членка след влизането си
на територията на Бившата югославска република Македония,
освен ако на лицата е било най-малкото гарантирано натурализиране от страна на Бившата югославска република Македония.
4.
След като запитана държава-членка е отговорила положително на заявлението за обратно приемане, компетентната дипломатическа мисия или консулското представителство на тази
държава-членка издава незабавно и не по-късно от 3 работни дни
пътнически документ, необходим за връщането на лицето, което
подлежи на обратно приемане, със срок на валидност 30 дни. Ако
поради правни или фактически причини въпросното лице не може
да бъде върнато в рамките на посочения срок на валидност на пътническия документ, издаден първоначално, компетентната дипломатическа мисия или консулското представителство на запитаната
държава-членка в срок от 14 календарни дни издава нов пътнически документ с валидност за същия срок.
5.
В случай че лицето, което подлежи на обратно приемане,
притежава гражданство на трета страна в допълнение към това на
запитаната държава-членка, Бившата югославска република Македония взема под внимание желанието на лицето да бъде прието
обратно в държавата по неговия/нейния избор.

РАЗДЕЛ II.

Член 5

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩНОСТТА ПО ОБРАТНО ПРИЕМАНЕ

Обратно приемане на граждани на трета страна и на лица
без гражданство

Член 4

1.
Държава-членка приема обратно, при заявление от Бившата
югославска република Македония и без допълнителни формалности, освен тези, предвидени в настоящото споразумение, всички
граждани на трета страна или лица без гражданство, които не
отговарят или повече не отговарят на действащите правни условия
за влизане, престой и пребиваване на територията на Бившата югославска република Македония, при условие че е доказано или че
може обосновано да се предположи въз основа на предоставените
prima facie доказателства, че тези лица:

Обратно приемане на свои граждани
1.
Държава-членка приема обратно при заявление от Бившата
югославска република Македония и без допълнителни формалности, освен тези, предвидени в настоящото споразумение, всички
лица, които не отговарят или вече не отговарят на действащите
правни условия за влизане, престой и пребиваване на територията
на Бившата югославска република Македония, при условие че е

a)
(1) В съответствие с формуляра, даден в препоръката на Съвета на Европейския съюз от 30 ноември 1994 г.

притежават или са притежавали по времето на влизането си
валидна виза или разрешение за пребиваване, издадено от
запитаната държава-членка; или
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са влезли незаконно и непосредствено на територията на Бившата югославска република Македония, след като са се
намирали или са минали транзитно през територията на запитаната държава-членка.

2.
Задължението за обратно приемане по параграф 1 не се прилага, ако:
a)

гражданинът на трета страна или лицето без гражданство е
било само в транзитна зона на международно летище в запитаната държава-членка; или

б)

Бившата югославска република Македония е издала на гражданина на трета страна или на лицето без гражданство виза
или разрешение за пребиваване преди или след влизането на
лицето на нейна територия, освен ако:
— лицето притежава виза или разрешение за пребиваване,
издадено от запитаната държава-членка, чийто срок на
валидност изтича по-късно; или
— визата или разрешението за пребиваване, издадено от
Бившата югославска република Македония, е придобито
чрез използване на неистински или подправени документи, или чрез правенето на неверни декларации, и въпросното лице се е намирало или е преминало транзитно
през територията на Бившата югославска република
Македония; или
— това лице не спазва условията, свързани с визата и това
лице се е намирало или е преминало транзитно през
територията на Бившата югославска република
Македония.

3.
Задължението за обратно приемане, посочено в параграф 1,
се отнася за държавата-членка, която е издала визата или разрешението за пребиваване. Ако две или повече държави-членки са
издали виза или разрешение за пребиваване, задължението за
обратно приемане по параграф 1 се отнася за държавата-членка,
която е издала документа с по-дълъг срок на валидност или, ако
срока на валидност на един или няколко от тях вече е изтекъл,
документа, който все още е валиден. Ако всички документи са с
изтекъл срок на валидност, задължението за обратно приемане по
параграф 1 се отнася за държавата-членка, която е издала документа, чийто срок на валидност е изтекъл последен. Ако такива
документи не могат да бъдат представени, задължението за обратно
приемане по параграф 1 се отнася за държавата-членка на последното излизане.

19.12.2007 г.

2. Ако лицето, което следва да бъде прието обратно, притежава
валиден документ за пътуване и където е приложимо валидна виза
или разрешение за пребиваване от запитаната държава, за предаването на такова лице не е необходимо заявление за обратно
приемане.
3.
Ако лицето е задържано в граничен район (включително на
летище) на запитващата държава, след като е пресякло незаконно
границата непосредствено от територията на запитаната държава,
запитващата държава може да подаде заявление за обратно приемане в рамките на 2 работни дни след задържането на това лице
(ускорена процедура).
Член 7
Заявление за обратно приемане
1.
Доколкото е възможно, всяко заявлението за обратно приемане съдържа следната информация:
a)

подробни данни за лицето, което подлежи на обратно приемане (напр. собствено име, фамилия, дата на раждане, и ако е
възможно, място на раждане и последното място на пребиваване и подробни данни за неговите родители); и ако е приложимо, подробни данни за непълнолетните несемейни деца
и/или съпруг(а);

б)

указание относно доказателствата или prima facie доказателствата за гражданството, транзита, условията за обратно приемане на граждани на трета страна и на лица без гражданство,
както и за незаконното влизане и пребиваване;

в)

снимка на въпросното лице.

2.
Доколкото е възможно, заявлението за обратно приемане
следва да съдържа и следната информация:
a)

декларация, посочваща, че лицето, което подлежи на предаване, може да се нуждае от помощ или грижа, при условие че
въпросното лице е изразило изричното си съгласие с тази
декларация;

б)

всякаква друга защита, мерки за сигурност или информация за
здравословното състояние на лицето, която може да е необходима в конкретния случай на предаване.

4.
След като държавата-членка е отговорила положително на
заявлението за обратно приемане, Бившата югославска република
Македония, когато е необходимо, издава на лицето, което подлежи
на обратно приемане, пътнически документ, необходим за неговото или нейното връщане.

3.
Общият формуляр, който следва да бъде използван за заявленията за обратно приемане, е даден в приложение 6 към настоящото споразумение.

РАЗДЕЛ III

Член 8

ПРОЦЕДУРА ПО ОБРАТНО ПРИЕМАНЕ

Доказателствени средства относно гражданството

Член 6

1.
Без да се засягат съответните относими национални законодателства, доказателства за гражданство съгласно член 2, параграф 1 и член 4, параграф 1 могат да се набавят чрез документите,
изброени в приложение 1 към настоящото споразумение. Ако
бъдат представени такива документи, държавите-членки и Бившата югославска република Македония признават взаимно гражданството, без да е необходимо по-нататъшно разследване.
Подправени документи не могат да служат като доказателство за
гражданство.

Принципи
1.
Съгласно параграф 2, за всяко предаване на лице, което
следва да бъде прието обратно въз основа на едно от задълженията, съдържащи се в членове 2 до 5, се изисква подаване на
заявление за обратно приемане до компетентния орган на запитаната държава.
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2.
Доказателства prima facie за гражданство в съответствие с
член 2, параграф 1 и член 4, параграф 1 могат по-специално да се
набавят чрез документите, изброени в приложение 2 към настоящото споразумение, дори ако техният срок на валидност е изтекъл. Ако бъдат представени такива документи, държавите-членки
и Бившата югославска република Македония приемат презумпцията за гражданство за установена, освен ако не се докаже противното. Подправени документи не могат да служат като prima
facie доказателство за гражданство.

прието обратно във възможно най-кратък срок или най-късно в
рамките на 3 работни дни от деня на искането за да установят
неговото/нейното гражданство.

3.
Ако не може да бъде представен нито един от документите,
изброени в приложение 1 или приложение 2, компетентните дипломатически и консулски представителства на съответната запитана държава при поискване интервюират лицето, което следва да
се приеме обратно, във възможно най-кратък срок, най-късно в
рамките на 3 работни дни от деня на искането, за да установят
неговото/нейното гражданство.

1.
Заявлението за обратно приемане трябва да се подаде до
компетентния орган на запитаната държава в рамките най-много
на една година след като компетентният орган на запитващата държава е научил, че гражданин на трета страна или лице без гражданство не отговаря или вече не отговаря на действащите условия
за влизане, престой и пребиваване. При наличието на правни или
фактически пречки за своевременно подаване на заявлението, по
искане на запитващата държава срокът се удължава, но само
докато пречките престанат да съществуват.

Член 10
Срокове

Член 9
Доказателствени средства по отношение на граждани на
трета страна и на лица без гражданство

2.
На заявлението за обратно приемане трябва да се изпрати
отговор в писмена форма

1.
Доказателства за условията за обратно приемане на граждани на трета страна и на лица без гражданство, уредени в член 3,
параграф 1 и член 5, параграф 1 се набавят по-специално чрез
доказателствените средства, изброени в приложение 3 към настоящото споразумение; подправени документи не могат да служат
като доказателствено средство. Всяко такова доказателство се признава взаимно от държавите-членки и от Бившата югославска
република Македония, без да се изисква по-нататъшно
разследване.

— в рамките на 2 работни дни, ако заявлението е направено по
ускорената процедура (член 6, параграф 3);

2.
Доказателства prima facie за условията за обратно приемане
на граждани на трета страна и на лица без гражданство, уредени в
член 3, параграф 1 и член 5, параграф 1, се набавят по-специално
чрез доказателствените средства, изброени в приложение 4 към
настоящото споразумение; подправени документи не могат да служат като доказателствено средство. Когато такова доказателство
prima facie се предостави, държавите-членки и Бившата югославска
република Македония приемат презумпцията за условията за установена, освен ако не се докаже противното.
3.
Незаконният характер на влизането, престоя и пребиваването се установява с пътническите документи на съответното лице,
в които липсва необходимата виза или друго разрешение за пребиваване на територията на запитващата държава-членка. Декларация от страна на запитващата държава, че съответното лице е
било открито без да притежава необходимите пътнически документи, виза или разрешение за пребиваване, снабдява с доказателство prima facie за незаконното влизане, престой или пребиваване.
4.
Доказателства prima facie за условията за обратно приемане
на бивши граждани на Социалистическа федеративна република
Югославия, уредени в член 3, параграф 3, се набавят по-специално
чрез доказателствените средства, изброени в приложение 5 към
настоящото споразумение; подправени документи не могат да служат като доказателствено средство. Когато такова доказателство
prima facie се представи Бившата югославска република Македония приема условията за установени, освен ако не се докаже
противното.
5.
Ако не може да бъде представен никой от документите,
изброени в приложение 5, компетентните дипломатически и консулски представителства на Бившата югославска република Македония при поискване интервюират лицето, което следва да бъде

— в рамките на 14 календарни дни във всички други случаи.
Тези срокове започват да текат от датата, на която е получено заявлението за обратно приемане. Ако в установения срок не е получен отговор, счита се, че предаването е одобрено.
3.
Причините за отказа на искането за обратно приемане се
предоставят.
4.
След получаване на съгласието или, в зависимост от случая,
след изтичане на сроковете, дадени в параграф 2, съответното лице
се предава без забавяне и най-късно в рамките на три месеца. По
искане на запитващата държава, този срок се удължава с времето,
необходимо за преодоляване на правни или практически пречки.

Член 11
Условия на предаването и начини на транспортиране
1. Преди връщането на лице, компетентните органи на Бившата
югославска република Македония и на съответната държавачленка договарят предварително, в писмен вид датата на предаването на лицето, контролно-пропускателния пункт за влизане,
евентуален конвой и друга информация от значение за
предаването.
2.
Транспортирането може да се извърши по въздух или по
суша. Връщането по въздух не се ограничава само до използване на
националните превозвачи на Бившата югославска република Македония или на държавите-членки и може да се извърши, както с
редовни, така и с чартърни полети. В случай на охранявано връщане, конвоят не се ограничава само до овластени лица от запитващата държава, при условие че те са овластени лица от Бившата
югославска република Македония или която и да е държавачленка.

L 334/12

Официален вестник на Европейския съюз

BG

19.12.2007 г.

Член 12

Член 14

Обратно приемане по грешка

Процедура на транзитното преминаване

Запитващата държава взима обратно всяко лице, което е прието
обратно от запитаната държава, ако в рамките на 3 месеца след
предаването на въпросното лице се установи, че не са спазени
изискванията, дадени в членове 2 до 5 от настоящото
споразумение.

1.
Заявление за транзитно преминаване се подава до компетентния орган на запитаната държава в писмена форма и следва да
включва следната информация:

В такъв случай процедурните разпоредби на настоящото споразумение се прилагат mutatis mutandis и се предоставя цялата налична
информация, която се отнася за действителната самоличност и
гражданство на лицето, което следва да се вземе обратно.

а)

вид на транзитното преминаване (по въздух или по суша),
други възможни държави на транзитно преминаване и
планирана държава цел на пътуването;

б)

подробни данни за съответното лице (напр. собствено име,
фамилия, име използвано преди брака, други използвани
имена/имена, с които лицето е известно или псевдоними, дата
на раждане, пол и при възможност — място на раждане,
гражданство, език, вид и номер на пътническите документи);

в)

предвиден гранично-пропускателен пункт за влизане, време
на предаване и възможно ползване на конвой;

г)

декларация, че според запитващата държава условията съгласно член 13, параграф 2 са изпълнени и че не са известни
причини за отказ съгласно член 13, параграф 3.

РАЗДЕЛ IV
ОПЕРАЦИИ ПО ТРАНЗИТНОТО ПРЕМИНАВАНЕ

Член 13
Принципи
1.
Държавите-членки и Бившата югославска република Македония следва да ограничат транзитното преминаване на граждани
на трета страна или на лица без гражданство до случаите, в които
тези лица не могат да бъдат върнати директно в държавата цел на
пътуването.
2.
Бившата югославска република Македония разрешава транзитното преминаване на граждани на трета страна и на лица без
гражданство, ако държава-членка поиска това, а държава-членка
разрешава транзитното преминаване на граждани на трета страна
и на лица без гражданство, ако Бившата югославска република
Македония поиска това, при условие че са гарантирани пътуването
през други възможни държави на транзитно преминаване и обратното приемане от страна на държавата цел на пътуването.
3.
Бившата югославска република Македония или държавачленка могат да откажат транзитно преминаване:
а)

б)

в)

ако за гражданина на третата страна или лицето без гражданство съществува сериозен риск да бъде подложен(о) на изтезания или на нечовешко или унизително отношение или
наказание или смъртна присъда или преследване поради неговата раса, религия, националност, принадлежност към определена социална група или политически убеждения в
държавата цел на пътуването или в друга държава на транзитното преминаване; или
ако гражданинът на трета страна или лицето без гражданство
подлежи на наказание в запитаната държава или в друга държава на транзитното преминаване; или
в интерес на общественото здраве, вътрешната сигурност,
обществения ред и други национални интереси на запитаната
държава.

4.
Бившата югославска република Македония или държавачленка могат да отменят всяко издадено разрешение, ако впоследствие възникнат или са налице обстоятелствата, посочени в
параграф 3, които препятстват транзитното преминаване, или ако
пътуването през възможни държави на транзитно преминаване
или обратно приемане от държавата цел на пътуването, вече не са
гарантирани. В такъв случай запитващата държава взема обратно
гражданина на трета страна или лицето без гражданство, което се
налага и без забавяне.

Общ формуляр, който следва да бъде използван за заявленията за
транзитно преминаване, се съдържа в приложение 7 към настоящото споразумение.
2.
Запитаната държава уведомява в рамките на 5 календарни
дни и в писмена форма запитващата държава за приемането, като
потвърждава контролно-пропускателния пункт за влизане и предвиденото време за приемането или я уведомява за отказа за обратно
приемане и за причините за този отказ.
3.
Ако транзитното преминаване се осъществява по въздух,
лицето, което следва да се приеме обратно, и евентуалният конвой
се освобождават от изискването за получаване на летищна транзитна виза.
4.
Компетентните органи на запитаната държава, след взаимни
консултации, съдействат за осъществяване на операциите по транзитното преминаване, и по-специално чрез наблюдение на въпросните лица и предоставяне на подходящи удобства за целта.

РАЗДЕЛ V
РАЗХОДИ

Член 15
Разходи за транспорт и за транзитно преминаване
Без да се засяга правото на компетентните органи да възстановят
разходите по обратно приемане от лицето, което следва да се
приеме обратно, или от трети страни, всички транспортни разходи, направени във връзка с обратно приемане и операциите по
транзитно преминаване, съгласно настоящото споразумение до
границата на държавата цел на пътуването, се поемат от запитващата държава.
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РАЗДЕЛ VI

д)

личните данни трябва да се съхраняват по начин, който позволява установяване на самоличността на субекта на данните,
в продължение на срок, който не превишава необходимото за
целта, за която са събрани или допълнително обработени;

е)

както предаващият орган, така и получаващият орган предприемат всяко разумно действие за гарантиране, когато е приложимо, поправянето, заличаването или блокирането на
лични данни в случаите, в които обработката им не е в съответствие с разпоредбите на този член, и по-специално поради
това че данните не са съответстващи, относими и точни или
са събрани прекомерно много данни спрямо целта на обработка. Това включва нотифициране на другата страна за всяка
поправка, заличаване или блокиране;

ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ И КЛАУЗА ЗА НЕЗАСЯГАНЕ

Член 16
Защита на данните
Предаване на личните данни се извършва само ако такова предаване е необходимо за изпълнението на настоящото споразумение,
от компетентните органи на Бившата югославска република Македония или на държава-членка, в зависимост от случая. Обработването и държането на личните данни в конкретен случай се
подчинява на вътрешното законодателство на Бившата югославска
република Македония, а в случаите, когато контрольорът е компетентен орган на държава-членка — на разпоредбите на Директива 95/46/ЕО (1) и на националното законодателство на тази
държава-членка, прието съгласно тази директива. В допълнение се
прилагат следните принципи:
а)

личните данни
законосъобразно;

се

обработват

безпристрастно

б)

личните данни се събират за конкретната, изрично посочена
и законосъобразна цел на изпълнение на настоящото споразумение и не се обработват допълнително от органа, който ги
е предал, нито от органа, който ги е приел по начин, несъвместим с тази цел;
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ж) при поискване получаващият орган уведомява предаващия
орган за използването на предадените данни и за получените
вследствие на това резултати;
з)

личните данни могат да се предават само на компетентните
органи. За по-нататъшното им предаването на други органи се
изисква предварително съгласие на предаващия ги орган;

и)

предаващият и получаващият орган са длъжни да записват в
писмена форма предаването и получаването на лични данни.

и

Член 17
Клауза за незасягане

в)

личните данни трябва да бъдат съответстващи, относими и
съразмерни на целта, за която се събират и/или обработват
допълнително; по-специално, предадените лични данни могат
да се отнасят само за следното:
— подробни данни за лицето, което следва да се предаде
(напр. собствено име, фамилия, други предишни имена,
други използвани имена/имена, с които лицето е известно
или псевдоними, пол, семейно положение, дата и място
на раждане, настоящо и всяко предишно гражданство);

1. Настоящото споразумение не засяга правата, задълженията и
отговорностите на Общността, държавите-членки и Бившата югославска република Македония, произтичащи от международното
право, и по-специално от:
— Конвенцията за статута на бежанците от 28 юли 1951 г. и
Протокола за статута на бежанците от 31 януари 1967 г.;
— международните конвенции, определящи държавата, отговорна за разглеждане на подадени заявления за убежище;

— паспорт, лична карта или шофьорска книжка (номер,
срок на валидност, дата на издаване, орган, който го е
издал, място на издаване);
— места на престой и маршрути;
— друга информация, необходима за идентифициране на
лицето, което следва да се приеме обратно или за проучване на изискванията за обратно приемане съгласно
настоящото споразумение.
г)

— Европейската конвенция за защита на правата на човека и
основните свободи от 4 ноември 1950 г.;
— Конвенцията срещу изтезанията и други форми на жестоко,
нечовешко или унизително отношение или наказание от
10 декември 1984 г.;
— международните конвенции за екстрадиция и транзитно
преминаване;

личните данни трябва да бъдат точни и при необходимост,
актуализирани;

— многостранните международни конвенции и споразумения за
обратно приемане на чужди граждани.

(1) Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от
24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни
(ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).

2.
Нищо в настоящото споразумение не препятства връщането
на лице по силата на други официални и неофициални
договорености.

L 334/14
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РАЗДЕЛ VII
ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПРИЛАГАНЕ

3.
Бившата югославска република Македония се съгласява да
прилага всяка разпоредба от протокол за изпълнение, съставен с
една държава-членка в отношенията си с която и да е друга
държава-членка, ако последната поиска това.

Член 18

Член 20

Съвместен комитет по обратно приемане
1.
Договарящите страни си съдействат взаимно при прилагането и тълкуването на настоящото споразумение. За целта те създават Съвместен комитет по обратно приемане (наричан по-долу
„Комитетът“), който по-специално има задача по:

19.12.2007 г.

Отношение към двустранни споразумения за обратно
приемане или договорености на държавите-членки
Разпоредбите на настоящото споразумение имат предимство пред
разпоредбите на всяко друго двустранно споразумение или договореност за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица,
която е била или би могла да бъде сключена съгласно член 19
между отделни държави-членки и Бившата югославска република
Македония, доколкото разпоредбите на последната са несъвместими с тези на настоящото споразумение.

а)

наблюдение на прилагането на настоящото споразумение;

б)

вземане на решения относно изпълнителните договорености,
необходими за еднаквото прилагане на настоящото
споразумение;

в)

редовна обмяна на информация относно протоколите за
изпълнение, съставени от отделните държави-членки и от
Бившата югославска република Македония съгласно член 19;

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

препоръчването на изменения на настоящото споразумение и
на приложенията към него;

Териториално приложение

г)

РАЗДЕЛ VIII

Член 21

2.
Решенията на комитета са обвързващи за договарящите
страни.

1.
Съгласно параграф 2 от член 21, настоящото споразумение
се прилага спрямо територията, на която се прилага Договорът за
създаване на Европейската общност, и на територията на Бившата
югославска република Македония.

3.
Комитетът се състои от представители на Общността и на
Бившата югославска република Македония; Общността се представлява от Комисията.

2.
Настоящото споразумение не се прилага за територията на
Кралство Дания.

4.
Комитетът заседава при необходимост по искане на една от
договарящите страни.

Член 22

5.

Комитетът приема свои процедурни правила.
Член 19
Протоколи за изпълнение

1.
По искане на държава-членка или на Бившата югославска
република Македония, Бившата югославска република Македония
и държавата-членка съставят протокол за изпълнение, който
съдържа правила за:

Влизане в сила, срок и прекратяване
1.
Настоящото споразумение се ратифицира или одобрява от
договарящите страни в съответствие с процедури им.
2. Настоящото споразумение влиза в сила на първия ден от втория месец след датата, на която договарящите страни се нотифицират взаимно за приключването на процедурите, посочени в първия
параграф.
3.

Настоящото споразумение се сключва за неопределен срок.

а)

определянето на компетентните органи, граничните
контролно-пропускателни пунктове и размяна на лица за
връзка и езика на комуникиране;

б)

условия за връщане по ускорената процедура;

4.
Всяка договаряща страна може, чрез официално нотифициране на другата договаряща страна и след предварителни консултации с комитета, посочен в член 18, да преустанови временно
изцяло или отчасти изпълнението на настоящото споразумение по
отношение на граждани на трета страна и лица без гражданство по
причини за сигурност, обществен ред, защита на националната
сигурност или защита на общественото здраве. Преустановяването
влиза в сила на втория ден след деня на такава нотификация.

в)

условията за връщане на лица под охрана, включително транзитното преминаване на граждани на трета страна и лица без
гражданство под конвой;

5.
Всяка договаряща страна може да денонсира настоящото
споразумение с официална нотификация до другата договаряща
страна. Настоящото споразумение престава да се прилага шест
месеца след датата на такава нотификация.

г)

допълнителни средства и документи към изброените в
приложенияот 1 до 5 към настоящото споразумение.

Член 23

2.
Протоколите за изпълнение, посочени в параграф 1, влизат в
сила след нотифициране на комитета по обратно приемане, посочен в член 18.

Приложения
Приложения от 1 до 7 са неразделна част от настоящото
споразумение.

19.12.2007 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Общ списък с документи за доказване на гражданство
(член 2, параграф 1, член 4, параграф 1 и член 8, параграф 1)
—

всякакъв вид паспорти (национални паспорти, дипломатически паспорти, служебни паспорти, групови паспорти и
заместващи паспорти/паспорти за спешни случаи);

—

лични карти (включително непостоянни или временни лични карти),

—

военни карти за самоличност,

—

моряшки регистрационни книжки и служебна капитанска карта,

—

удостоверение за гражданство, придружено от друг документ за установяване на самоличността със снимка на съответното лице.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Общ списък с документи, чието представяне се счита за prima facie доказателство за гражданство
(член 2, параграф 1, член 4, параграф 1 и член 8, параграф 2)

—

фотокопия на който и да е от документите, изброени в приложение 1 към настоящото споразумение,

—

трудови книжки или техни фотокопия,

—

шофьорски книжки или техни фотокопия,

—

свидетелства за раждане или техни фотокопия,

—

официални показания на достоверни свидетели,

—

показания, направени от въпросното лице и език, говорен от него/нея, включително посредством резултатите от официален тест. За целите на настоящото приложение понятието „официален тест“ се определя като тест, възложен или проведен от властите на запитващата държава и признат от запитаната държава,

—

всякакъв друг документ, който би помогнал за установяване на гражданството на въпросното лице,

—

документи, изброени в приложение 1, чиѝто срок на валидност е изтекъл.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Общ списък с документи, които се считат за доказателство за условията за обратно приемане на граждани на
трета страна и лица без гражданство (член 3, параграф 1, член 5, параграф 1 и член 9, параграф 1)

—

печати на влизане/излизане или подобна заверка в пътническия документ на въпросното лице или друго доказателство
за влизане/излизане (например фотографско),

—

валиден документ, например виза и/или разрешение за пребиваване, издадено от запитаната държава, за разрешен престой на територията на запитаната държава,

—

поименни билети и/или списъци на пътниците, пътуващи със самолет, влак, автобус или кораб, които показват присъствието и маршрута на въпросното лице на територията на запитаната държава,

—

официални показания, направени от гранични служители, които могат да свидетелстват, че въпросното лице е пресякло
границата.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Общ списък с документи, които се считат за prima facie доказателство за условията за обратно приемане на
граждани на трета страна и лица без гражданство (член 3, параграф 1, член 5, параграф 1 и член 9, параграф 2)

—

декларации, издадени от съответните власти на запитващата държава, за мястото и обстоятелствата, при които въпросното лице е заловено, след като е влязло на територията на тази държава,

—

информация във връзка със самоличността и/или престоя на лицето, която е предоставена от международна организация,

—

документи, удостоверения и всякакъв вид сметки (например сметка за хотел, талони за посещение при лекар/зъболекар,
пропуски за обществени/частни институции, договори за наем на лек автомобил, бележки за плащане с кредитни карти
и др.), които ясно показват, че въпросното лице е било на територията на запитаната държава,

—

информация, която показва, че въпросното лице е ползвало услугите на куриерска или пътническа агенция,

—

официални показания на въпросното лице, направени в съдебни или административни производства.

19.12.2007 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Списък с документи, които се считат за prima facie доказателство за условиятаза обратно приемане на бивши
гражданина Социалистическа федеративна република Югославия (член 3, параграф 3, член 9, параграф 4)

—

свидетелства за раждане или техни фотокопия, издадени от бившата Социалистическа федеративна република
Югославия,

—

официални документи или техни фотокопия, издадени от Бившата югославска република Македония или от бившата
Социалистическа федеративна република Югославия, посочващи мястото на раждане и/или мястото на постоянно пребиваване, както се изисква по член 3, параграф 3,

—

други документи или удостоверения, или техни фотокопия, които указват мястото на раждане и/или мястото на постоянно пребиваване на територията на Бившата югославска република Македония,

—

официални показания на въпросното лице, направени в съдебни или административни производства.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7
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СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 2 И ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 2
При прилагане на въпросните разпоредби страните следва да полагат усилия да предприемат съответни мерки
за запазване на единството и целостта на семейството, доколкото е възможно. За тази цел страните правят всичко
възможно да приемат обратно членовете на дадено семейство в разумни срокове.
Прилагането на принципа за единството и целостта на семейството следва по-специално да бъде обект на наблюдение от Комитета, посочен в член 18.

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 3 И ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 3
Договарящите страни отбелязват, че съгласно законите за гражданство на Бившата югославска република Македония и държавите-членки гражданин на Бившата югославска република Македония или на Европейския съюз
не може да бъде лишен от неговото гражданство.
Страните се договарят да се консултират своевременно, в случай че правната уредба в това отношение бъде
изменена.

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛЕН 3 И ЧЛЕН 5
Страните ще полагат усилия да върнат всеки гражданин на трета страна, който не отговаря или вече не отговаря
на действащите правни изисквания за влизане, престой или пребиваване на техните територии, обратно в
неговата страна на произход.

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДАНИЯ
„Договарящите страни отбелязват, че настоящото споразумение не се отнася за територията на Кралство Дания
или за гражданите на Кралство Дания. При тези обстоятелства е уместно Бившата югославска република Македония и Дания да сключат споразумение за обратно приемане на лица при същите условия, като теза на настоящото споразумение.“
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СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯЗА ИСЛАНДИЯ И НОРВЕГИЯ
„Договарящите страни отбелязват тесните отношения между Европейската общност и Исландия и Норвегия, и
по-специално по силата на Споразумението от 18 май 1999 г. относно асоциирането на тези страни с въвеждането, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген. При тези обстоятелства е уместно Бившата югославска република Македония да сключи споразумение за обратно приемане с Исландия и Норвегия
при същите условия като тези в настоящото споразумение.“

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ШВЕЙЦАРИЯ
„Договарящите страни отбелязват, че Европейският съюз, Европейската общност и Швейцария са подписали споразумение за асоциирането на Швейцария с въвеждането, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген. Уместно е след като това споразумение за асоцииране влезе в сила, Бившата югославска
република Македония да сключи споразумение за обратно приемане с Швейцария при същите условия като тези
в настоящото споразумение.“

19.12.2007 г.

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 334/25

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА
от 8 ноември 2007 година
за сключване на Споразумение между Европейската общност и Република Черна гора за обратното
приемане на незаконно пребиваващи лица
(2007/818/ЕО)
СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

(7)

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,
и по-специално член 63, точка 3, буква б) във връзка с член 300,
параграф 2, първа алинея, първо изречение и член 300, параграф 3, първа алинея от него,

В съответствие с членове 1 и 2 от Протокола относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския
съюз и към Договора за създаване на Европейската общност,
Дания не участва в приемането на настоящото решение, не
е обвързана от него и не го прилага,

РЕШИ:

като взе предвид предложението на Комисията,
Член 1
като взе предвид становището на Европейския парламент (1),
като има предвид, че:
(1)

(2)

Комисията е договорила от името на Европейската общност
Споразумение с Република Черна гора за обратното приемане на незаконно пребиваващи лица.
Споразумението беше подписано от името на Европейската
общност на 18 септември 2007 г. при условие сключването
му на по-късна дата в съответствие с решението на Съвета,
прието на 18 септември 2007 г.

(3)

Споразумението следва да бъде одобрено.

(4)

Със споразумението се създава Съвместен комитет по
обратно приемане, който може да приема свой процедурен
правилник. В този случай е уместно да се предвиди опростена процедура за определяне на позицията на Общността.

(5)

(6)

В съответствие с член 3 от Протокола относно позицията на
Обединеното кралство и Ирландия, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за създаване на
Европейската общност, Обединеното кралство е нотифицирало желанието си да участва в приемането и прилагането
на настоящото решение.
В съответствие с членове 1 и 2 от Протокола относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия, приложен към
Договора за Европейския съюз и към Договора за създаване
на Европейската общност, и без да се засяга член 4 от посочения протокол, Ирландия не участва в приемането на
настоящото решение, не е обвързана от него и не го прилага.

(1) Становище от 24 октомври 2007 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

Споразумението между Европейската общност и Република Черна
гора за обратното приемане на незаконно пребиваващи лица се
одобрява с настоящото от името на Общността.
Текстът на споразумението е приложен към настоящото решение.
Член 2
Председателят на Съвета предоставя нотификацията, предвидена в
член 22, параграф 2 от споразумението (2).
Член 3
Комисията представлява Общността в Съвместния комитет по
обратно приемане, създаден съгласно член 18 от споразумението.
Член 4
Позицията на Общността в рамките на Съвместния комитет по
обратно приемане по отношение на приемането на неговия процедурен правилник съгласно член 18, параграф 5 от споразумението се взема от Комисията след консултация със специален
комитет, определен от Съвета.
Член 5
Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.
Съставено в Брюксел на 8 ноември 2007 година.
За Съвета
Председател
R. PEREIRA

(2) Датата на влизане в сила на споразумението ще бъде публикувана в
Официален вестник на Европейския съюз от генералния секретариат на
Съвета.
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СПОРАЗУМЕНИЕ
между Европейската общност и Република Черна гора за обратното приемане на незаконно
пребиваващи лица
ВИСОКОДОГОВАРЯЩИТЕ СТРАНИ
ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ, наричана по-долу „Общността“,
и
РЕПУБЛИКА ЧЕРНА ГОРА, наричана по-долу „Черна гора“,
РЕШЕНИ да заздравят сътрудничеството помежду си, за да се борят по-ефективно с незаконната миграция;
ВОДЕНИ ОТ ЖЕЛАНИЕТО СИ да създадат чрез настоящото споразумение и на реципрочна основа бързи и ефективни процедури за идентифициране и безопасно и методично връщане на лицата, които не отговарят или вече не отговарят на условията за влизане, престой и пребиваване на територията на Черна гора или на дадена държава-членка на Европейския съюз,
както и да улеснят транзитното преминаване на такива лица в дух на сътрудничество;
КАТО ПОДЧЕРТАВАТ, че настоящото споразумение не засяга правата, задълженията и отговорностите на Общността,
държавите-членки на Европейския съюз и Черна гора, произтичащи от международното право, и по-специално от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи от 4 ноември 1950 г. и на Конвенцията за статута на
бежанците от 28 юли 1951 г.;
КАТО ОТЧИТАТ, че разпоредбите на настоящото споразумение, което попада в приложното поле на дял IV от Договора за
създаване на Европейската общност, не се прилага за Кралство Дания в съответствие с Протокола относно позицията на Дания,
приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност,
СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1
Определения

За целите на настоящото споразумение:

а)

„договарящи страни“ означава Черна гора и Общността;

б)

„гражданин на Черна гора“ означава всяко лице, което притежава гражданство на Република Черна гора в съответствие с
националното ѝ законодателство;

в)

„гражданин на държава-членка“ означава всяко лице, което
притежава гражданство на държава-членка съгласно определеното за целите на Общността;

г)

д)

е)

ж) „разрешение за пребиваване“ означава всякакъв вид разрешение, издадено от Черна гора или от една от държавите-членки,
даващо право на лицето да пребивава на територията на тази
страна. Това не включва временните разрешения за престой
във връзка с обработката на заявление за убежище или заявление за разрешение за пребиваване;
з)

„виза“ означава издадено разрешение или взето решение от
Черна гора или от една от държавите-членки, което е необходимо за влизане или транзитно преминаване на територията
ѝ. Това не включва летищна транзитна виза;

и)

„запитваща държава“ означава държавата (Черна гора или
една от държавите-членки), която подава заявление за
обратно приемане съгласно член 7 или заявление за транзитно преминаване съгласно член 14 от настоящото
споразумение;

й)

„запитана държава“ означава държавата (Черна гора или една
от държавите-членки), към която е отправено заявление за
обратно приемане съгласно член 7 или заявление за транзитно преминаване съгласно член 14 от настоящото
споразумение;

к)

„компетентен орган“ означава всеки национален орган на
Черна гора или на една от държавите-членки, който е натоварен с изпълнението на настоящото споразумение в съответствие с член 19, параграф 1, буква a) от него;

л)

„транзитно преминаване“ означава преминаване на гражданин
на трета страна или лице без гражданство през територията на
запитаната държава, когато пътува от запитващата държава за
държавата цел на пътуването;

„държава-членка“ означава всяка държава-членка на Европейския съюз, с изключение на Кралство Дания;

„гражданин на трета страна“ означава всяко лице, което притежава гражданство, различно от това на Черна гора или на
някоя държава-членка;

„лице без гражданство“ означава всяко лице, което не притежава гражданство;
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м) „обратно приемане“ означава предаване от запитващата държава и приемане от запитаната държава на лица (собствени
граждани на запитаната държава, граждани на трета страна
или лица без гражданство), за които е установено, че са влезли, намирали са се или са пребивавали нелегално в запитващата държава, в съответствие с разпоредбите на настоящото
споразумение.

L 334/27

5.
В случай че лицето, което следва да се приеме обратно, притежава гражданство на трета страна в допълнение към гражданството на Черна гора, запитващата държава-членка взема под
внимание желанието на лицето да бъде прието обратно в държавата по неговия/нейния избор.

Член 3
РАЗДЕЛ I.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЕРНА ГОРА ПО ОБРАТНО ПРИЕМАНЕ

Член 2
Обратно приемане на свои граждани
1.
Черна гора приема обратно при заявление от държава-членка
и без допълнителни формалности, освен тези, предвидени в настоящото споразумение, всички лица, които не отговарят или вече не
отговарят на действащите условия за влизане, престой и пребиваване на територията на запитващата държава-членка, при условие
че е доказано или може обосновано да се предположи въз основа
на предоставените prima facie доказателства, че лицата са граждани
на Черна гора.
2.

Обратно приемане на граждани на трета страна и на лица
без гражданство
1.
Черна гора приема обратно, при заявление от дадена
държава-членка и без допълнителни формалности, освен тези,
предвидени в настоящото споразумение, всички граждани на трета
страна или лица без гражданство, които не отговарят или вече не
отговарят на действащите условия за влизане, престой и пребиваване на територията на запитващата държава-членка, при условие
че е доказано или може обосновано да се предположи въз основа
на предоставените prima facie доказателства, че тези лица:
а)

притежават или са притежавали по времето на влизането си
валидна виза или разрешение за пребиваване, издадено от
Черна гора; или

б)

са влезли незаконно и непосредствено на територията на
държавите-членки, след като са се намирали или са минали
транзитно през територията на Черна гора.

Черна гора приема обратно също така:

— непълнолетните несемейни деца на лицата, посочени в параграф 1, независимо от тяхното място на раждане или гражданство, освен ако притежават самостоятелно право на
пребиваване в запитващата държава-членка;
— съпруга(та), притежаващ(а) гражданство, различно от това на
лицата, посочени в параграф 1, при условие че има право на
влизане и престой или получи право на влизане и престой на
територията на Черна гора, освен ако притежава самостоятелно право на пребиваване в запитващата държава-членка.
3.
Освен това Черна гора приема обратно лица, на които им е
било отнето или са се отказали от гражданството на Черна гора
след влизането си на територията на дадена държава-членка, освен
ако на лицата е било най-малкото обещано натурализиране от
една от държавите-членки.
4.
След като Черна гора е отговорила положително на заявлението за обратно приемане, компетентната дипломатическа мисия
или консулско представителство на Черна гора издава незабавно,
не по-късно от 3 работни дни, пътнически документ, необходим
за връщането на лицето, което подлежи на обратно приемане, с
валидност най-малко 3 месеца. Ако поради правни или фактически причини въпросното лице не може да бъде върнато в рамките на посочения срок на валидност на пътническия документ,
издаден първоначално, компетентната дипломатическа мисия или
консулското представителство на Черна гора в срок от 14 календарни дни издава нов пътнически документ с валидност за същия
срок. Ако в рамките на 14 календарни дни Черна гора не е издала
нов пътнически документ, се счита, че приема използването на
стандартния пътнически документ на ЕС за целите на
експулсирането (1).
(1) В съответствие с формуляра, даден в препоръката на Съвета на ЕС от
30 ноември 1994 г.

2.
Задължението за обратно приемане по параграф 1 не се прилага, ако:
а)

гражданинът на трета страна или лицето без гражданство е
било само в транзитна зона на международно летище в Черна
гора; или

б)

запитващата държава-членка е издала на гражданина на трета
страна или на лицето без гражданство виза или разрешение за
пребиваване преди или след влизането на лицето на нейна
територия, освен ако:
— лицето притежава виза или разрешение за пребиваване,
издадено от Черна гора, с по-дълъг срок на валидност от
издаденото от запитващата държава-членка; или
— визата или разрешението за пребиваване, издадено от
запитващата държава-членка, е придобито чрез използване на подправени или неистински документи, или
чрез правенето на неверни декларации; или
— това лице не спазва условията, свързани с визата.

3.
Освен това при заявление от държава-членка Черна гора
приема обратно бивши граждани на бившата Социалистическа
федеративна република Югославия, които не са получили друго
гражданство и чието място на раждане и постоянно пребиваване
към 27 април 1992 г. е било на територията на Черна гора, при
условие че последното може да бъде потвърдено от черногорските
органи към датата на подаване на заявлението за обратно
приемане.
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4.
След като Черна гора е отговорила положително на заявлението за обратно приемане, запитващата държава-членка издава на
лицето, чието обратно приемане е прието, стандартния пътнически
документ на ЕС за целите на експулсирането (1).

РАЗДЕЛ II
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩНОСТТА ПО ОБРАТНО ПРИЕМАНЕ

Член 4
Обратно приемане на свои граждани
1.
Държава-членка приема обратно при заявление от Черна
гора и без допълнителни формалности освен тези, предвидени в
настоящото споразумение, всички лица, които не отговарят или
вече не отговарят на действащите условия за влизане, престой и
пребиваване на територията на Черна гора, при условие че е доказано или че може обосновано да се предположи въз основа на предоставените prima facie доказателства, че лицата са граждани на
тази държава-членка.
2.

Освен това държавата-членка приема обратно:

— непълнолетните несемейни деца на лицата, посочени в параграф 1, независимо от тяхното място на раждане или гражданство, освен ако притежават самостоятелно право на
пребиваване в Черна гора;
— съпрузите, притежаващи гражданство, различно от това на
лицата, посочени в параграф 1, при условие че имат право на
влизане и престой или са получили право на влизане или престой на територията на запитаната държава-членка, освен ако
притежават самостоятелно право на пребиваване в Черна гора.
3.
Държава-членка също приема обратно лица, на които им е
било отнето или са се отказали от гражданството на държавачленка след влизането си на територията на Черна гора, освен ако
на лицата е било най-малкото обещано натурализиране от страна
на Черна гора.
4.
След като запитана държава-членка е отговорила положително на заявлението за обратно приемане, компетентната дипломатическа мисия или консулското представителство на тази
държава-членка издава незабавно и не по-късно от 3 работни дни,
пътнически документ, необходим за връщането на лицето, което
подлежи на обратно приемане, с валидност най-малко 3 месеца.
Ако поради правни или фактически причини въпросното лице не
може да бъде върнато в рамките на посочения срок на валидност
на пътническия документ, издаден първоначално, компетентната
дипломатическа мисия или консулското представителство на
държавата-членка в срок от 14 календарни дни издава нов пътнически документ с валидност за същия срок.
5.
В случай че лицето, което подлежи на обратно приемане,
притежава гражданство на трета страна в допълнение към това на
запитаната държава-членка, Черна гора взема под внимание желанието на лицето да бъде прието обратно в държавата по негов/неин
избор.
(1) В съответствие с формуляра, даден в препоръката на Съвета на ЕС от
30 ноември 1994 г.
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Член 5

Обратно приемане на граждани на трета страна и на лица
без гражданство
1.
Държава-членка приема обратно, при заявление от Черна
гора и без допълнителни формалности освен тези, предвидени в
настоящото споразумение, всеки гражданин на трета страна или
лице без гражданство, което не отговаря или повече не отговаря на
действащите условия за влизане, престой и пребиваване на територията на Черна гора, при условие че е доказано или че може
обосновано да се предположи въз основа на предоставените prima
facie доказателства, че тези лица:
а)

притежават или са притежавали по времето на влизането си
валидна виза или разрешение за пребиваване, издадено от
запитаната държава-членка; или

б)

са влезли незаконно и непосредствено на територията на
Черна гора, след като са се намирали или са преминали транзитно през територията на запитаната държава-членка.

2.
Задължението за обратно приемане по параграф 1 не се прилага, ако:
а)

гражданинът на трета страна или лицето без гражданство е
било само в транзитна зона на международно летище в запитаната държава-членка; или

б)

Черна гора е издала на гражданина на трета страна или на
лицето без гражданство виза или разрешение за пребиваване
преди или след влизането на лицето на нейна територия,
освен ако:
— лицето притежава виза или разрешение за пребиваване,
издадено от запитаната държава-членка, с по-дълъг срок
на валидност от издаденото от Черна гора; или
— визата или разрешението за пребиваване, издадено от
Черна гора, е придобито чрез използване на неистински
или подправени документи, или чрез правенето на неверни декларации; или
— това лице не спазва условията, свързани с визата.

3.
Задължението за обратно приемане, посочено в параграф 1,
се отнася за държавата-членка, която е издала визата или разрешението за пребиваване. Ако две или повече държави-членки са
издали виза или разрешение за пребиваване, задължението на
обратно приемане по параграф 1 се отнася за държавата-членка,
която е издала документа с по-дълъг срок на валидност или, ако
срокът на валидност на един или няколко от тях вече е изтекъл,
документа, който все още е валиден. Ако всички документи са с
изтекъл срок на валидност, задължението за обратно приемане по
параграф 1 се отнася за държавата-членка, която е издала документа, чийто срок на валидност е изтекъл последен. Ако такива
документи не могат да бъдат представени, задължението за обратно
приемане по параграф 1 се отнася за държавата-членка на последното излизане.
4.
След като държавата-членка е отговорила положително на
заявлението за обратно приемане, Черна гора издава на лицето,
което подлежи на обратно приемане, пътнически документ, необходим за неговото връщане.
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РАЗДЕЛ III

ПРОЦЕДУРА ПО ОБРАТНО ПРИЕМАНЕ

Член 6
Принципи
1.
Съгласно параграф 2 за всяко предаване на лице, което
следва да бъде прието обратно въз основа на едно от задълженията, съдържащи се в членове от 2 до 5, се изисква подаване на
заявление за обратно приемане до компетентния орган на запитаната държава.
2. Ако лицето, което следва да бъде прието обратно, притежава
валиден документ за пътуване и където е приложимо, валидна виза
или разрешение за пребиваване от запитаната държава, за предаването на такова лице не е необходимо заявление за обратно
приемане.
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2.
Доказателства prima facie за гражданство в съответствие с
член 2, параграф 1 и член 4, параграф 1 могат, по-специално, да
се набавят чрез документите, изброени в приложение 2 към
настоящото споразумение, дори ако техният срок на валидност е
изтекъл. Ако бъдат представени такива документи, държавитечленки и Черна гора считат гражданството за установено, освен
ако не се докаже противното. Подправени документи не могат да
служат като prima facie доказателство за гражданство.
3.
Ако не може да бъде представен нито един от документите,
изброени в приложение 1 или приложение 2, компетентните дипломатически и консулски представителства на съответната запитана държава при поискване интервюират лицето, което следва да
се приеме обратно, във възможно най-кратък срок, най-късно в
рамките на 5 работни дни от деня на искането, за да установят
неговото/нейното гражданство.

Член 9
Член 7
Заявление за обратно приемане
1.
Всяко заявлението за обратно приемане съдържа следната
информация:
а)

подробни данни за въпросното лице (напр. собствено име,
фамилия, дата на раждане, и ако е възможно, място на раждане и последно място на пребиваване); ако е приложимо,
подробни данни за непълнолетните несемейни деца и/или
съпруг(а);

б)

указание относно доказателствените средства или prima facie
доказателствата за гражданството, транзита, условията за
обратно приемане на граждани на трета страна и на лица без
гражданство, както и за незаконното влизане и пребиваване;

в)

снимка на лицето, което следва да бъде прието обратно.

2.
Доколкото е възможно, заявлението за обратно приемане
следва да съдържа и следната информация:
а)

декларация, посочваща, че лицето, което трябва да се предаде,
може да се нуждае от помощ или грижа, при условие че въпросното лице е изразило изричното си съгласие с тази
декларация;

б)

всякаква друга защита, мерки за сигурност или информация за
здравословното състояние на лицето, която може да е необходима в конкретния случай на предаване.

3.
Общият формуляр, който следва да бъде използван за заявленията за обратно приемане, е даден в приложение 6 към настоящото споразумение.
Член 8
Доказателствени средства относно гражданството
1.
Доказателства за гражданство съгласно член 2, параграф 1 и
член 4, параграф 1 могат, по-специално, да се набавят чрез документите, изброени в приложение 1 към настоящото споразумение,
дори ако техният срок на валидност е изтекъл. Ако бъдат представени такива документи, държавите-членки и Черна гора признават взаимно гражданството, без да е необходимо по-нататъшно
разследване. Подправени документи не могат да служат като доказателство за гражданство.

Доказателствени средства по отношение на граждани на
трета страна и на лица без гражданство
1.
Доказателствата за условията за обратно приемане на граждани на трета страна и на лица без гражданство, предвидени в
член 3, параграф 1 и член 5, параграф 1, се набавят, по-специално,
чрез доказателствените средства, изброени в приложение 3 към
настоящото споразумение; подправени документи не могат да служат като доказателствено средство. Всяко такова доказателство се
признава взаимно от държавите-членки и от Черна гора, без да се
изисква по-нататъшно разследване.
2. Доказателствата prima facie за условията за обратно приемане
на граждани на трета страна и на лица без гражданство, предвидени в член 3, параграф 1 и член 5, параграф 1, се набавят,
по-специално, чрез доказателствените средства, изброени в приложение 4 към настоящото споразумение; подправени документи не
могат да служат като доказателствено средство. Когато бъде предоставено такова доказателство prima facie, държавите-членки и
Черна гора приемат условията за установени, освен ако не се
докаже противното.
3.
Незаконният характер на влизането, престоя и пребиваването се установява с пътническите документи на съответното лице,
в които липсва необходимата виза или друго разрешение за пребиваване на територията на запитващата държава. Декларация от
страна на запитващата държава, че съответното лице е било
открито, без да притежава необходимите пътнически документи,
виза или разрешение за пребиваване, снабдява с доказателство
prima facie за незаконното влизане, престой или пребиваване.
4.
Доказателствата за условията за обратно приемане на бивши
граждани на бившата Социалистическа федеративна република
Югославия, предвидени в член 3, параграф 3, се набавят,
по-специално, чрез доказателствените средства, изброени в приложение 5а към настоящото споразумение; подправени документи
не могат да служат като доказателствено средство. Всяко такова
доказателствено средство се признава взаимно от Черна гора, без
да се изисква по-нататъшно разследване, при условие че постоянното пребиваване към 27 април 1992 г. може да бъде потвърдено
от черногорските органи към датата на представяне на заявлението
за обратно приемане.
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5. Доказателствата prima facie за условията за обратно приемане
на бивши граждани на бившата Социалистическа федеративна
република Югославия, предвидени в член 3, параграф 3, се
набавят, по-специално, чрез доказателствените средства, изброени
в приложение 5б към настоящото споразумение; подправени документи не могат да служат като доказателствено средство. Когато
бъде предоставено такова доказателствено средство, Черна гора
приема условията за установени, освен ако не се докаже
противното.
6.
Ако не може да бъде представен никой от документите,
изброени в приложение 5а или приложение 5б, компетентните
дипломатически и консулски представителства на Черна гора при
поискване интервюират лицето, което следва да бъде прието
обратно, във възможно най-кратък срок или най-късно в рамките
на 3 работни дни от деня на искането, за да установят
неговото/нейното гражданство.

Член 10
Срокове

19.12.2007 г.

2.
Транспортирането може да се извърши по въздух, море или
по суша. Връщането по въздух не се ограничава само до използване
на националните превозвачи на Черна гора или на държавитечленки и може да се извърши както с редовни, така и с чартърни
полети. В случай на охранявано връщане конвоят не се ограничава
само до оправомощени лица от запитващата държава, при условие
че те са оправомощени лица от Черна гора или която и да е
държава-членка.
Член 12
Обратно приемане по грешка
Запитващата държава взима обратно всяко лице, което е прието
обратно от запитаната държава, ако в рамките на 3 месеца след
предаването на въпросното лице се установи, че не са спазени
изискванията, предвидени в членове от 2 до 5 от настоящото
споразумение.
В такъв случай процедурните разпоредби на настоящото споразумение се прилагат mutatis mutandis и се предоставя цялата налична
информация, която се отнася за действителната самоличност и
гражданство на лицето, което следва да бъде взето обратно.

1.
Заявлението за обратно приемане трябва да се подаде до
компетентния орган на запитаната държава в рамките най-много
на една година след като компетентният орган на запитващата държава е научил, че гражданин на трета страна или лице без гражданство не отговаря или вече не отговаря на действащите условия
за влизане, престой и пребиваване. При наличието на правни или
фактически пречки за своевременно подаване на заявлението, по
искане на запитващата държава срокът се удължава, но само
докато пречките престанат да съществуват.

РАЗДЕЛ IV
ОПЕРАЦИИ ПО ТРАНЗИТНО ПРЕМИНАВАНЕ

Член 13
Принципи

2. На заявлението за обратно приемане трябва да бъде изпратен
отговор в писмена форма в рамките на 12 календарни дни във
всички случаи. Тези срокове започват да текат от датата, на която
е получено заявлението за обратно приемане. Ако в установения
срок не е получен отговор, се счита, че предаването е одобрено.

1.
Държавите-членки и Черна гора ограничават транзитното
преминаване на граждани на трета страна или на лица без гражданство до случаите, в които тези лица не могат да бъдат върнати
директно в държавата цел на пътуването.

3.
При наличие на правни или фактически пречки за изпращане на отговор на заявлението в рамките на 12 календарни дни,
този срок може, въз основата на добре мотивирано искане, да бъде
удължен най-много до 6 календарни дни. Ако в рамките на удължения срок няма отговор, се счита, че предаването е одобрено.

2. Черна гора разрешава транзитното преминаване на граждани
на трета страна и на лица без гражданство, ако държава-членка
поиска това, а държава-членка разрешава транзитното преминаване на граждани на трета страна и на лица без гражданство, ако
Черна гора поиска това, при условие че са гарантирани пътуването
през други възможни държави на транзитно преминаване и обратното приемане от страна на държавата — цел на пътуването.

4.
Посочват се причините за отказа на искането за обратно
приемане.
5.
След получаване на съгласието или ако е приложимо, след
изтичане на срока, предвиден в параграф 2, съответното лице се
предава в рамките на три месеца. По искане на запитващата държава този срок може да бъде удължен с времето, необходимо за
преодоляване на правни или практически пречки.

3.
Черна гора или държава-членка могат да откажат транзитно
преминаване:
а)

ако за гражданина на третата страна или лицето без гражданство съществува сериозен риск да бъде подложен(о) на изтезания или на нечовешко или унизително отношение, или
наказание, или смъртна присъда, или преследване поради
неговата раса, религия, националност, принадлежност към
определена социална група или политически убеждения в
държавата цел на пътуването или в друга държава на транзитното преминаване; или

Условия на предаването и начини на транспортиране

б)

1.
Преди връщането на лице компетентните органи на Черна
гора и на съответната държава-членка договарят предварително в
писмен вид датата на предаването на лицето, контролнопропускателния пункт за влизане, евентуалната охрана и друга
информация от значение за предаването.

ако гражданинът на трета страна или лицето без гражданство
подлежи на наказание в запитаната държава или в друга държава на транзитното преминаване; или

в)

в интерес на общественото здраве, вътрешната сигурност,
обществения ред и други национални интереси на запитаната
държава.

Член 11

19.12.2007 г.
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4. Черна гора или държава-членка могат да отменят всяко издадено разрешение, ако впоследствие възникнат или са налице
обстоятелствата, посочени в параграф 3, които препятстват транзитното преминаване, или ако пътуването през възможни държави
на транзитно преминаване или обратно приемане от държавата
цел на пътуването, вече не е гарантирано. В такъв случай запитващата държава взема обратно гражданина на трета страна или
лицето без гражданство, когато се налага и без забавяне.
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приеме обратно, или от трети страни, всички транспортни разходи, направени във връзка с обратното приемане и операциите по
транзитно преминаване, съгласно настоящото споразумение до
границата на държавата цел на пътуването, се поемат от запитващата държава.

РАЗДЕЛ VI

Член 14

ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ И КЛАУЗА ЗА НЕЗАСЯГАНЕ

Процедура по транзитно преминаване
1.
Заявлението за транзитно преминаване трябва да бъде подадено до компетентния орган на запитаната държава в писмена
форма и следва да включва следната информация:
а)

вид на транзитното преминаване (по въздух, море или по
суша), други възможни държави на транзитно преминаване и
планирана държава цел на пътуването;

б)

подробни данни за съответното лице (напр. собствено име,
фамилия, име, използвано преди брака, други използвани
имена/имена, с които лицето е известно, или псевдоними, дата
на раждане, пол и при възможност — място на раждане,
гражданство, език, вид и номер на пътническите документи);

в)

предвиден гранично-пропускателен пункт за влизане, време
на предаване и възможно ползване на конвой;

г)

декларация, че според запитващата държава са изпълнени
условията съгласно член 13, параграф 2 и че не са известни
причини за отказ съгласно член 13, параграф 3.

Член 16
Защита на данните
Предаване на личните данни се извършва само ако такова предаване е необходимо за изпълнението на настоящото споразумение
от компетентните органи на Черна гора или на държава-членка, в
зависимост от случая. Обработването и държането на личните
данни в конкретен случай се подчинява на вътрешното законодателство на Черна гора, а в случаите, когато контрольорът е компетентен орган на държава-членка — на разпоредбите на Директива
95/46/ЕО (1) и на националното законодателство на тази държавачленка, прието съгласно посочената директива. В допълнение се
прилагат следните принципи:
а)

личните данни
законосъобразно;

б)

личните данни се събират за конкретната, изрично посочена
и законосъобразна цел на изпълнение на настоящото споразумение и не се обработват допълнително от органа, който ги
е предал, нито от органа, който ги е приел, по начин, несъвместим с тази цел;

в)

личните данни трябва да бъдат съответстващи, относими и
съразмерни на целта, за която се събират и/или се обработват
допълнително; по-специално, предадените лични данни могат
да се отнасят само за следното:

Общият формуляр, който следва да бъде използван за заявленията
за транзитно преминаване, се съдържа в приложение 7 към настоящото споразумение.
2.
Запитаната държава уведомява в рамките на 5 календарни
дни и в писмена форма запитващата държава за приемането, като
потвърждава контролно-пропускателния пункт за влизане и предвиденото време за приемането или я уведомява за отказа за обратно
приемане и за причините за този отказ.
3.
Ако транзитното преминаване се осъществява по въздух,
лицето, което следва да бъде прието обратно, и евентуалният конвой се освобождават от изискването за получаване на летищна
транзитна виза.
4.
Компетентните органи на запитаната държава, след взаимни
консултации, съдействат за осъществяване на операциите по транзитното преминаване, по-специално чрез наблюдение на въпросните лица и предоставяне на подходящи удобства за целта.

РАЗДЕЛ V
РАЗХОДИ

Член 15
Разходи за транспорт и за транзитно преминаване
Без да се засяга правото на компетентните органи да възстановят
разходите по обратното приемане от лицето, което следва да се

се

обработват

безпристрастно

и

— подробни данни за лицето, което следва да бъде предадено (напр. собствено име, фамилия, други предишни
имена, други използвани имена/имена, с които лицето е
известно, или псевдоними, пол, семейно положение, дата
и място на раждане, настоящо и всяко предишно
гражданство);
— паспорт, лична карта или шофьорска книжка (номер,
срок на валидност, дата на издаване, орган, който го е
издал, място на издаване);
— места на престой и маршрути;
— друга информация, необходима за идентифициране на
лицето, което следва да бъде прието обратно, или за проучване на изискванията за обратно приемане съгласно
настоящото споразумение.
(1) Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от
24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни
(ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).
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г)

личните данни трябва да бъдат точни и, при необходимост,
актуализирани;

д)

личните данни трябва да се съхраняват по начин, който позволява установяване на самоличността на субекта на данните,
в продължение на срок, който не превишава необходимото за
целта, за която са събрани или допълнително обработени;

19.12.2007 г.

2.
Нищо в настоящото споразумение не препятства връщането
на лице по силата на други официални и неофициални
договорености.

РАЗДЕЛ VII
ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПРИЛАГАНЕ

е)

както предаващият орган, така и получаващият орган предприема всяко разумно действие, за да гарантира, когато е приложимо, поправянето, заличаването или блокирането на
лични данни в случаите, в които обработката им не е в съответствие с разпоредбите на настоящия член, и по-специално
поради това, че данните не са съответстващи, относими и
точни или са събрани прекомерно много данни спрямо целта
на обработка. Това включва уведомяване на другата страна за
всяка поправка, заличаване или блокиране;

ж) при поискване получаващият орган уведомява предаващия
орган за използването на предадените данни и за получените
вследствие на това резултати;
з)

личните данни могат да се предават само на компетентните
органи. За по-нататъшното им предаване на други органи се
изисква предварително съгласие на предаващия ги орган;

и)

предаващият и получаващият орган са длъжни да записват в
писмена форма предаването и получаването на лични данни.

Член 17
Клауза за незасягане
1. Настоящото споразумение не засяга правата, задълженията и
отговорностите на Общността, държавите-членки и Черна гора,
произтичащи от международното право, и по-специално от:

Член 18
Съвместен комитет по обратно приемане
1.
Договарящите страни си съдействат взаимно при прилагането и тълкуването на настоящото споразумение. За целта те създават Съвместен комитет по обратно приемане (наричан по-долу
„комитета“), който, по-специално, има задачата да:
а)

наблюдава прилагането на настоящото споразумение;

б)

взема решения относно договореностите за изпълнение, необходими за еднаквото прилагане на настоящото споразумение;

в)

редовно да обменя информация относно протоколите за
изпълнение, съставени от отделните държави-членки и от
Черна гора съгласно член 19;

г)

препоръчва изменения на настоящото споразумение и на приложенията към него.

2.
Решенията на комитета са обвързващи за договарящите
страни.
3.
Комитетът се състои от представители на Общността и на
Черна гора; Общността се представлява от Комисията.
4.
Комитетът заседава при необходимост по искане на една от
договарящите страни.
5.

— Конвенцията за статута на бежанците от 28 юли 1951 г. и
Протокола за статута на бежанците от 31 януари 1967 г.;

Комитетът приема свой процедурен правилник.
Член 19
Протоколи за изпълнение

— международните конвенции, определящи държавата, отговорна за разглеждане на подадени заявления за убежище;

1.
По искане на държава-членка или на Черна гора, Черна гора
и държавата-членка съставят протокол за изпълнение, който
съдържа правилата относно:

— Европейската конвенция за защита на правата на човека и
основните свободи от 4 ноември 1950 г.;

а)

определянето на компетентните органи, граничните
контролно-пропускателни пунктове и размяната на звена за
връзка;

б)

условията за връщане на лица под охрана, включително транзитното преминаване под конвой на граждани на трета страна
и лица без гражданство;

в)

допълнителни средства и документи към изброените в приложения от 1 до 5 към настоящото споразумение.

— Конвенцията срещу изтезанията и други форми на жестоко,
нечовешко или унизително отношение или наказание от
10 декември 1984 г.;
— международните конвенции за екстрадиция и транзитно
преминаване;
— многостранните международни конвенции и споразумения за
обратно приемане на чужди граждани.

2.
Протоколите за изпълнение, посочени в параграф 1, влизат в
сила след уведомяване на Комитета по обратно приемане, посочен
в член 18.
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3.
Черна гора се съгласява да прилага всяка разпоредба от протокол за изпълнение, съставен с една държава-членка, в отношенията си с която и да е друга държава-членка, ако последната
поиска това, при условие че прилагането ѝ е практически
възможно.
Член 20
Отношение към двустранни споразумения за обратно
приемане или договорености на държавите-членки
Разпоредбите на настоящото споразумение имат предимство пред
разпоредбите на всяко друго двустранно споразумение или договореност за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица,
което(ято) е било(а) или би могло да бъде сключено(а) съгласно
член 19 между отделни държави-членки и Черна гора, доколкото
разпоредбите на последното(ата) са несъвместими с тези на настоящото споразумение.

РАЗДЕЛ VIII
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 21
Териториално прилагане

L 334/33
Член 22

Влизане в сила, срок и прекратяване
1.
Настоящото споразумение се ратифицира или одобрява от
договарящите страни в съответствие с техните процедури.
2. Настоящото споразумение влиза в сила на първия ден от втория месец след датата, на която договарящите страни се нотифицират взаимно за приключването на процедурите, посочени в
параграф 1.
3.

Настоящото споразумение се сключва за неопределен срок.

4.
Всяка договаряща страна може, чрез официално уведомление до другата договаряща страна и след предварителни консултации с комитета, посочен в член 18, да преустанови временно
изцяло или отчасти изпълнението на настоящото споразумение по
отношение на граждани на трета страна и лица без гражданство по
причини за сигурност, обществен ред, защита на националната
сигурност или защита на общественото здраве. Преустановяването
влиза в сила на втория ден след деня на такава нотификация.
5.
Всяка договаряща страна може да денонсира настоящото
споразумение с официална нотификация до другата договаряща
страна. Настоящото споразумение престава да се прилага шест
месеца след датата на такава нотификация.

1.
При спазване на параграф 2 настоящото споразумение се
прилага на територията, на която се прилага Договорът за създаване на Европейската общност, и на територията на Черна гора.

Приложения

2.
Настоящото споразумение не се прилага на територията на
Кралство Дания.

Приложения от 1 до 7 са неразделна част от настоящото
споразумение.

Член 23

Съставено в Брюксел на единадесети септември две хиляди и седма година в два екземпляра на всеки от официалните езици на страните, като всеки един от текстовете е еднакво автентичен.
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За Европейската общност
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
Az Európai Közösség részéről
Għall-Komunitá Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Pentru Comunitatea Europeană
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
För Europeiska gemenskapen
Za Evropsku Zajednicu

За Република Черна гора
Por la República de Montenegro
Za Republiku Ċerná Hora
For Republikken Montenegro
Für die Republik Montenegro
Montenegro Vabariigi nimel
Για τη Δημοκρατία του Μαυροβουνίου
For the Republic of Montenegro
Pour la République du Monténégro
Per la Repubblica del Montenegro
Melnkalnes Republikas vārdā
Juodkalnijos Respublikos vardu
A Montenegrói Köztársaság részéről
Għar-Repubblika ta’ Montenegro
Voor de Republiek Montenegro
W imieniu Republiki Czarnogóry
Pela República do Montenegro
Pentru Republica Muntenegru
Za Čiernohorskú republiku
Za Republiko Črno goro
Montenegron tasavallan puolesta
För Republiken Montenegro
Za Republiku Crnu Goru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
СПИСЪК С ДОКУМЕНТИ, ЧИЕТО ПРЕДСТАВЯНЕ СЕ СЧИТА ЗА ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА ГРАЖДАНСТВО
(ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 1, ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 1 И ЧЛЕН 8, ПАРАГРАФ 1)
Ако запитаната държава е една от държавите-членки:
—

всякакъв вид паспорти (национални паспорти, дипломатически паспорти, служебни паспорти, групови паспорти и
заместващи паспорти, включително детски паспорти);

—

всякакъв вид лични карти (включително непостоянни или временни);

—

трудови книжки и военни карти за самоличност;

—

моряшки регистрационни книжки и служебна капитанска карта.

Ако запитаната държава е Черна гора:
—

пътнически документи (национални паспорти и групови паспорти), издадени от Министерството на вътрешните работи
на Република Черна гора след 15 юни 1997 г. („сини паспорти“) и пътнически документи (дипломатически паспорти и
служебни паспорти), издадени от Министерството на външните работи на Република Черна гора, както и пътническите
документи, които ще се издават съгласно новия Закон за пътническите документи;

—

лични карти, издадени от Министерството на вътрешните работи на Република Черна гора след 1 май 1994 г., както и
лични карти, които ще бъдат издадени съгласно новия Закон за личните карти;

—

трудова книжка и военни карти за самоличност на армията на Черна гора;

—

моряшки регистрационни книжки и служебни капитански карти.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
СПИСЪК С ДОКУМЕНТИ, ЧИЕТО ПРЕДСТАВЯНЕ СЕ СЧИТА
ЗА PRIMA FACIE ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА ГРАЖДАНСТВО
(ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 1, ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 1 И ЧЛЕН 8, ПАРАГРАФ 2)
Ако запитаната държава е една от държавите-членки или Черна гора:
—

фотокопия на който и да е от документите, изброени в приложение 1;

—

шофьорски книжки или техни фотокопия;

—

свидетелства за раждане или техни фотокопия;

—

всякакъв друг официален документ, издаден от органите на запитаната страна, който би помогнал за установяване на
гражданството на въпросното лице;

—

удостоверение за гражданство и други официални документи, в които гражданството е споменато или е ясно посочено.

Ако запитаната държава е Черна гора:
—

паспорти, издадени от Министерството на вътрешните работи на Република Черна гора преди 15 юни 1997 г. („червени
паспорти“) и техни фотокопия;

—

лични карти, издадени от Министерството на вътрешните работи на Република Черна гора преди 1 май 1994 г. и техни
фотокопия.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ОБЩ СПИСЪК С ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЕ СЧИТАТ ЗА ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ОБРАТНО
ПРИЕМАНЕ НА ГРАЖДАНИ НА ТРЕТА СТРАНА И ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВО
(ЧЛЕН 3, ПАРАГРАФ 1, ЧЛЕН 5, ПАРАГРАФ 1 И ЧЛЕН 9, ПАРАГРАФ 1)
—

печати на влизане/излизане или подобна заверка в пътническия документ на въпросното лице или друго доказателство
за влизане/излизане (например фотографско);

—

поименни билети и/или списъци на пътниците, пътуващи със самолет, влак, автобус или кораб, които доказват присъствието и маршрута на въпросното лице на територията на запитаната държава;

—

официални показания, направени по-специално от гранични служители и други свидетели, които могат да свидетелстват, че въпросното лице е пресякло границата;

—

официални показания на въпросното лице, направени в съдебни или административни производства, които указват присъствието или маршрута на въпросното лице на територията на запитаната държава.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ОБЩ СПИСЪК С ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЕ СЧИТАТ ЗА PRIMA FACIE ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА УСЛОВИЯТА ЗА
ОБРАТНО ПРИЕМАНЕ НА ГРАЖДАНИ НА ТРЕТА СТРАНА И ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВО
(ЧЛЕН 3, ПАРАГРАФ 1, ЧЛЕН 5, ПАРАГРАФ 1 И ЧЛЕН 9, ПАРАГРАФ 2)
—

описание, издадено от съответните органи на запитващата държава, на мястото и обстоятелствата, при които е заловено
въпросното лице след влизане на територията на тази държава;

—

информация относно самоличността и/или престоя на лицето, която е предоставена от международна организация (напр.
UNHCR);

—

доклади/потвърждение на информацията от членове на семейството, други пътници и т.н.;

—

документи, удостоверения и всякакъв вид сметки (например сметка за хотел, талони за посещение на лекар/зъболекар,
пропуски за обществени/частни институции, договори за наем на лек автомобил, бележки за плащане с кредитни карти
и др.), които ясно показват, че въпросното лице е било на територията на запитаната държава;

—

информация, която показва, че въпросното лице е ползвало услугите на куриерска или пътническа агенция.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЕ СЧИТАТ ЗА ДОКАЗАТЕЛСТВО ИЛИ ЗА PRIMA FACIE
ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ОБРАТНО ПРИЕМАНЕ НА БИВШИ ГРАЖДАНИ НА БИВШАТА
СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЮГОСЛАВИЯ
(ЧЛЕН 3, ПАРАГРАФ 3, ЧЛЕН 9, ПАРАГРАФ 4 И ЧЛЕН 9, ПАРАГРАФ 5)
Приложение 5а (документи, които се считат за доказателство)
—

свидетелства за раждане или техни фотокопия, издадени от бившата Социалистическа федеративна република
Югославия;

—

официални документи или техни фотокопия, издадени от Черна гора, от бившата Федеративна република Югославия, от
бившия държавен съюз на Сърбия и Черна гора или от бившата Социалистическа федеративна република Югославия, в
които е посочено мястото на раждане и/или мястото на постоянно пребиваване, както се изисква съгласно член 3,
параграф 3.

Приложение 5б (документи, които се считат за prima facie доказателство)
—

други документи или удостоверения или техни фотокопия, които сочат мястото на раждане и/или мястото на постоянното пребиваване на територията на Черна гора;

—

официални показания на въпросното лице, направени в съдебни или административни производства.
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СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 4 И ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 4
До откриването на дипломатически консулски представителства на Република Черна гора на територията на
държавите-членки на ЕС пътническите документи от член 2, параграф 4 се издават от дипломатическата мисия
или консулското представителство на Република Сърбия в съответствие с член 6 от Меморандума за разбирателство между Република Черна гора и Република Сърбия, или от дипломатическите мисии или консулските
представителства на други държави, представляващи Черна гора.
В случай че запитаната държава няма дипломатическа мисия или консулско представителство в Република Черна
гора, пътническият документ, който следва да бъде издаден съгласно член 4, параграф 4, се издава от дипломатическата мисия или консулското представителство на държавата-членка, която представлява запитаната
държава-членка. Пътническият документ се издава от името на запитаната държава-членка, при условие че е
предварително разрешено от нея.

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛЕНОВЕ 3 И 5
Страните ще полагат усилия да върнат всеки гражданин на трета страна, който не отговаря или вече не отговаря
на действащите правни условия за влизане, престой или пребиваване на техните територии, обратно в
неговата/нейната страна на произход.

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛЕН 3, ПАРАГРАФ 1
Страните приемат, че дадено лице „влиза непосредствено“ от територията на Черна гора по смисъла на настоящите разпоредби, ако това лице е пристигнало по въздух, по суша или по море на територията на държавитечленки, без междувременно да е влязло в трета страна. Престоят в транзитната зона на летище на трета страна
не се счита за влизане.

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДАНИЯ
Договарящите страни отбелязват, че настоящото споразумение не се отнася за територията на Кралство Дания
или за гражданите на Кралство Дания. При тези обстоятелства е уместно Черна гора и Дания да сключат споразумение за обратно приемане на лица при същите условия, като тези в настоящото споразумение.
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СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИСЛАНДИЯ И НОРВЕГИЯ
Договарящите страни отбелязват тесните отношения между Европейската общност и Исландия и Норвегия, и
по-специално по силата на Споразумението от 18 май 1999 г. относно асоциирането на тези страни с въвеждането, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген. При тези обстоятелства е уместно
Черна гора да сключи споразумение за обратно приемане с Исландия и Норвегия при същите условия, като тези
в настоящото споразумение.

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ШВЕЙЦАРИЯ
Договарящите страни отбелязват, че Европейският съюз, Европейската общност и Швейцария са подписали споразумение за асоциирането на Швейцария с въвеждането, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген. Уместно е, след като това споразумение за асоцииране влезе в сила, Черна гора да сключи
споразумение за обратно приемане с Швейцария при същите условия, като тези в настоящото споразумение.
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РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА
от 8 ноември 2007 година
за сключване на Споразумение между Европейската общност и Република Сърбия за обратно
приемане на незаконно пребиваващи лица
(2007/819/ЕО)
СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

(7)

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,
и по-специално член 63, точка 3, буква б), във връзка с член 300,
параграф 2, първа алинея, първо изречение и член 300, параграф 3, първа алинея от него,

В съответствие с членове 1 и 2 от Протокола относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския
съюз и Договора за създаване на Европейската общност,
Дания не участва в приемането на настоящото решение, не
е обвързана от него и не го прилага,

РЕШИ:

като взе предвид предложението на Комисията,
Член 1
като взе предвид становището на Европейския парламент (1)
като има предвид, че:
(1)

(2)

Комисията договори от името на Европейската общност
Споразумение с Република Сърбия за обратно приемане на
незаконно пребиваващи лица.
Споразумението бе подписано от името на Европейската
общност на 18 септември 2007 г. при условие за неговото
сключване на по-късна дата в съответствие с Решение на
Съвета, прието на 18 септември 2007 г.

(3)

Споразумението следва да се одобри.

(4)

Със споразумението се създава Съвместен комитет по
обратно приемане, който може да приема свои процедурни
правила. В този случай е уместно да се предвиди опростена
процедура за определяне позицията на Общността.

(5)

(6)

В съответствие с член 3 от Протокола относно позицията на
Обединеното кралство и Ирландия, приложен към Договора за Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност, Обединеното кралство е нотифицирало
желанието си да участва в приемането и прилагането на
настоящото решение.
В съответствие с членове 1 и 2 от Протокола относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия, приложен към
Договора за Европейския съюз и Договора за създаване на
Европейската общност, и без да се засяга член 4 от посочения протокол, Ирландия не участва в приемането на настоящото решение, не е обвързана от него и не го прилага.

(1) Становище от 24 октомври 2007 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

Споразумението между Европейската общност и Република Сърбия за обратното приемане на незаконно пребиваващи лица се
одобрява с настоящото от името на Общността.
Текстът на споразумението е приложен към настоящото решение.
Член 2
Председателят на Съвета предоставя нотификацията съгласно
член 22, параграф 2 от споразумението (2).
Член 3
Комисията представлява Общността в Съвместния комитет по
обратно приемане, създаден с член 18 от споразумението.
Член 4
Позицията на Общността в рамките на Съвместния комитет по
обратно приемане относно приемането на неговите процедурни
правила съгласно член 18, параграф 5 от споразумението се взема
от Комисията след консултация със специален комитет, определен
от Съвета.
Член 5
Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.
Съставено в Брюксел на 8 ноември 2007 година.
За Съвета
Председател
R. PEREIRA

(2) Датата на влизане в сила на Споразумението ще бъде публикувана в
Официален вестник на Европейския съюз от генералния секретариат на
Съвета.
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СПОРАЗУМЕНИЕ
между Европейската общност и Република Сърбия за обратно приемане на незаконно пребиваващи
лица
ВИСОКОДОГОВАРЯЩИТЕ СТРАНИ,
ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ, наричана по-долу „Общността“,
и
РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ, наричана по-долу „Сърбия“,
РЕШЕНИ да заздравят сътрудничеството помежду си, за да се борят по-ефективно с незаконната миграция;
ВОДЕНИ ОТ ЖЕЛАНИЕТО СИ да създадат, чрез настоящото споразумение и на реципрочна основа, бързи и ефективни процедури за идентифициране и безопасно и методично връщане на лицата, които не отговарят или вече не отговарят на условията за влизане, престой и пребиваване на територията на Сърбия или на дадена държава-членка на Европейския съюз, както
и да улеснят транзитното преминаване на такива лица в дух на сътрудничество;
КАТО ПОДЧЕРТАВАТ, че настоящото споразумение не засяга правата, задълженията и отговорностите на Общността,
държавите-членки на Европейския съюз и Сърбия, произтичащи от международното право и по-специално от Европейската
конвенция за защита на правата на човека и основните свободи от 4 ноември 1950 г. и на Конвенцията за статута на бежанците от 28 юли 1951 г.;
КАТО ОТЧИТАТ, че разпоредбите на настоящото споразумение, което попада в приложното поле на Дял IV от Договора за
създаване на Европейската общност, не се прилага за Кралство Дания в съответствие с Протокола относно позицията на Дания,
приложен към Договора за Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност,
СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1
Определения

За целите на настоящото споразумение:

з)

„Виза“ означава издадено разрешение или взето решение от
Сърбия или от една от държавите-членки, което е необходимо
с оглед на влизане в или транзитно преминаване през територията ѝ. Това не включва летищна транзитна виза;

„Гражданин на Сърбия“ означава всяко лице, което притежава
гражданство на Република Сърбия в съответствие с нейното
законодателство;

и)

„Запитваща държава“ означава държавата (Сърбия или една от
държавите-членки), която подава заявление за обратно приемане съгласно член 7 или заявление за транзитно преминаване съгласно член 14 от настоящото споразумение;

„Гражданин на държава-членка“ означава всяко лице, което
притежава гражданство на държава-членка, съгласно определеното за целите на Общността;

й)

„Запитана държава“ означава държавата (Сърбия или една от
държавите-членки), към която е отправено заявление за
обратно приемане съгласно член 7 или заявление за транзитно преминаване съгласно член 14 от настоящото
споразумение;

к)

„Компетентен орган“ означава всеки национален орган на
Сърбия или на една от държавите-членки, който е натоварен
с изпълнението на това споразумение в съответствие с член 19,
параграф 1, буква a) от него.

л)

„Граничен район“ означава район, който се простира до 30
километра от общата сухопътна граница между дадена
държава-членка и Сърбия, както и териториите на международните летища на държавите-членки и Сърбия.

а)

„Договарящи страни“ означава Сърбия и Общността;

б)

в)

г)

д)

е)

ж) „Разрешение за пребиваване“ означава всякакъв вид разрешение, издадено от Сърбия или от една от държавите-членки,
даващо право на лицето да пребивава на територията на тази
страна. Това не включва временните разрешения за престой
във връзка с обработката на заявление за убежище или заявление за разрешение за пребиваване;

„Държава-членка“ означава всяка държава-членка на Европейския съюз, с изключение на Кралство Дания;

„Гражданин на трета страна“ означава всяко лице, което притежава гражданство, различно от това на Сърбия или на някоя
държава-членка;

„Лице без гражданство“ означава всяко лице, което не притежава гражданство;
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м) „Транзитно преминаване“ означава преминаване на гражданин на трета страна или лице без гражданство през територията на запитаната държава, когато пътува от запитващата
държава за държава цел на пътуването.

5.
В случай че лицето, което следва да се приеме обратно, притежава гражданство на трета страна в допълнение към сръбското
гражданство, запитващата държава-членка взема под внимание
желанието на лицето да бъде прието обратно в държавата по
неговия/нейния избор.

РАЗДЕЛ I

Член 3

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪРБИЯ ПО ОБРАТНО ПРИЕМАНЕ

Член 2
Обратно приемане на свои граждани
1.
Сърбия приема обратно при заявление от държава-членка и
без допълнителни формалности, освен тези, предвидени в настоящото споразумение, всяко лице, което не отговаря или вече не
отговаря на действащите условия за влизане, престой или пребиваване на територията на запитващата държава-членка, при условие че е доказано или може обосновано да се предположи въз
основа на предоставените доказателства prima facie, че даденото
лице е гражданин на Сърбия.
2.

Обратно приемане на граждани на трета страна и на лица
без гражданство
1.
Сърбия приема обратно, при заявление от дадена държавачленка и без допълнителни формалности, освен тези, предвидени
в настоящото споразумение, всеки гражданин на трета страна или
лице без гражданство, което не отговаря или вече не отговаря на
правните действащи условия за влизане, престой и пребиваване на
територията на запитваща държава-членка, при условие че е доказано или че може обосновано да се предположи въз основа на предоставените prima facie доказателства, че тези лица:
а)

притежават или са притежавали по времето на влизането си
валидна виза или разрешение за пребиваване, издадено от
Сърбия; или

б)

са влезли незаконно и непосредствено на територията на
държавите-членки, след като са се намирали или са минали
транзитно през територията на Сърбия.

Сърбия приема обратно също така:

— непълнолетните несемейни деца на лицата, посочени в параграф 1, независимо от тяхното място на раждане или гражданство, освен ако притежават самостоятелно право на
пребиваване в запитващата държава-членка;
— съпруга(та), притежаващ(a) гражданство, различно от това на
лицата, посочени в параграф 1, при условие че има право на
влизане и престой или получ право на влизане и престой на
територията на Сърбия, освен ако притежаваи самостоятелно
право на пребиваване в запитваща държава-членка.
3.
Сърбия също приема обратно лица, които са се отказали от
своето сръбско гражданство след влизането си на територията на
държава-членка, освен ако на лицата е било най-малкото обещано
натурализиране от страна на тази държава-членка.
4. След като Сърбия е отговорила положително на заявлението
за обратно приемане, компетентната сръбска дипломатическа
мисия или консулско представителство издава незабавно и не
по-късно от 3 работни дни пътнически документ, необходим за
връщането на лицето, което подлежи на обратно приемане, с
валидност най-малко 3 месеца. Ако поради правни или фактически причини въпросното лице не може да бъде върнато в рамките на посочения срок на валидност на пътническия документ,
издаден първоначално, компетентната сръбска дипломатическа
мисия или консулско представителство в срок от 14 календарни
дни издава нов пътнически документ с валидност за същия срок.
Ако в рамките на 14 календарни дни Сърбия не е издала нов пътнически документ, се счита, че приема използването на стандартния пътнически документ на ЕС за целите на експулсирането (1).
(1) В съответствие с формуляра, даден в препоръката на Съвета на Европейския съюз от 30 ноември 1994 г.

2.
Задължението за обратно приемане по параграф 1 не се прилага, ако:
а)

гражданинът на трета страна или лицето без гражданство е
било само в транзитната зона на международното летище на
Сърбия; или

б)

запитващата държава-членка е издала на гражданина на трета
страна или на лицето без гражданство виза или разрешение за
пребиваване преди или след влизането на лицето на нейна
територия, освен ако:
— лицето притежава виза или разрешение за пребиваване,
издадено от Сърбия, чийто срок на валидност изтича
по-късно; или
— визата или разрешението за пребиваване, издадено от
запитващата държава-членка, е придобито чрез използване на подправени или неистински документи, или
чрез правенето на неверни декларации, и въпросното
лице се е намирало на територията на Сърбия или е
преминало транзитно през нея; или
— това лице не спазва условията, свързани с визата, и се е
намирало на територията на Сърбия или е преминало
през нея транзитно.

3.
Сърбия също при заявление от държава-членка приема
обратно бивши граждани на Социалистическа федеративна република Югославия, които не са придобили друго гражданство и
чието място на раждане и постоянно пребиваване към 27 април
1992 г. е било на територията на Сърбия.
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4. След като Сърбия е отговорила положително на заявлението
за обратно приемане, запитващата държава-членка издава на
лицето, чието обратно приемане е прието, стандартен пътнически
документ на ЕС за целите на експулсирането (1).

РАЗДЕЛ II
ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ОБРАТНО ПРИЕМАНЕ НА ОБЩНОСТТА

Член 4
Обратно приемане на свои граждани
1.
Държава-членка приема обратно при заявление от Сърбия и
без допълнителни формалности, освен тези, предвидени в настоящото споразумение, всяко лице, което не отговаря или вече не
отговаря на действащите условия за влизане, престой и пребиваване на територията на Сърбия, при условие че е доказано или че
може обосновано да се предположи въз основа на предоставените
prima facie доказателства, че даденото лице е гражданин на тази
държава-членка.
2.

Държавата-членка също приема обратно:

— непълнолетните несемейни деца на лицата, посочени в параграф 1, независимо от тяхното място на раждане или гражданство, освен ако притежават самостоятелно право на
пребиваване в Сърбия;
— съпрузите, притежаващи гражданство, различно от това на
лицата, посочени в параграф 1, при условие че имат право на
влизане и престой или са получили право на влизане или престой на територията на запитаната държава-членка, освен ако
притежават самостоятелно право на пребиваване в Сърбия.
3.
Държавата-членка също приема обратно лица, които са се
отказали от гражданството на държава-членка след влизането си
на територията на Сърбия, освен ако на лицата е било най-малкото
обещано натурализиране от страна на Сърбия.
4.
След като запитаната държавата-членка е отговорила положително на заявлението за обратно приемане, компетентната дипломатическа мисия или консулско представителство на тази
държава-членка издава незабавно и не по-късно от 3 работни дни
пътнически документ, необходим за връщането на лицето, което
ще бъде прието обратно, с валидност най-малко 3 месеца. Ако
поради правни или фактически причини въпросното лице не може
да бъде върнато в рамките на посочения срок на валидност на пътническия документ, издаден първоначално, компетентната дипломатическа мисия или консулско представителство на държаватачленка в срок от 14 календарни дни издава нов пътнически
документ с валидност за същия срок.
5.
В случай че лицето, което подлежи на обратно приемане,
притежава гражданство на трета страна в допълнение към гражданството на запитаната държава-членка, Сърбия взема под внимание желанието на лицето да бъде прието обратно в държавата
по неговия/нейния избор.
(1) В съответствие с формуляра, даден в препоръката на Съвета на Европейския съюз от 30 ноември 1994 г.

19.12.2007 г.
Член 5

Обратно приемане на граждани на трета страна и на лица
без гражданство
1.
Дадена държава-членка приема обратно, при заявление от
Сърбия и без допълнителни формалности, освен тези, предвидени
в настоящото споразумение, всеки гражданин на трета страна или
лице без гражданство, което не отговаря или вече не отговаря на
действащите правни условия за влизане, престой и пребиваване на
територията на Сърбия, при условие че е доказано или може обосновано да се предположи въз основа на предоставените prima facie
доказателства, че тези лица:
а)

притежават или са притежавали по времето на влизането си
валидна виза или разрешение за пребиваване, издадено от
запитаната държава-членка; или

б)

са влезли незаконно и непосредствено на територията на Сърбия, след като са се намирали или са преминали транзитно
през територията на запитаната държава-членка.

2.
Задължението за обратно приемане по параграф 1 не се прилага, ако:
а)

гражданинът на трета страна или лицето без гражданство е
било само в транзитна зона на международно летище в запитаната държава-членка; или

б)

Сърбия е издала на гражданина на трета страна или на лицето
без гражданство виза или разрешение за пребиваване преди
или след влизането на лицето на нейна територия, освен ако:
— лицето притежава виза или разрешение за пребиваване,
издадено от запитаната държава-членка, чийто срок на
валидност изтича по-късно, или
— визата или разрешението за пребиваване, издадено от
Сърбия, е придобито чрез използване на подправени или
неистински документи, или чрез правенето на неверни
декларации и въпросното лице се е намирало или преминало транзитно през територията на запитаната държавачленка, или
— това лице не спазва условията, свързани с визата и се е
намирало или преминало транзитно през територията на
запитаната държава-членка.

3.
Задължението за обратно приемане, посочено в параграф 1,
се отнася за държавата-членка, която е издала визата или разрешението за пребиваване. Ако две или повече държави-членки са
издали виза или разрешение за пребиваване, задължението за
обратно приемане по параграф 1 се отнася за държавата-членка,
която е издала документа с по-дълъг срок на валидност или, ако
валидността на един или няколко от тях вече е изтекла, документа,
който все още е валиден. Ако всички документи са с изтекъл срок
на валидност, задължението за обратно приемане по параграф 1 се
отнася за държавата-членка, която е издала документа, чийто срок
на валидност е изтекъл последен. Ако такива документи не могат
да бъдат представени, задължението за обратно приемане по параграф 1 се отнася за държавата-членка на последното излизане.
4.
След като държавата-членка е отговорила положително на
заявлението за обратно приемане, Сърбия издава на лицето, което
подлежи на обратно приемане, пътнически документ, необходим
за неговото връщане.
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РАЗДЕЛ III

ПРОЦЕДУРА ПО ОБРАТНО ПРИЕМАНЕ
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3.
Общият формуляр, който следва да бъде използван за заявленията за обратно приемане, е даден в приложение 6 към настоящото споразумение.
Член 8

Член 6

Доказателствени средства относно гражданство

Принципи
1.
Съгласно параграф 2, за всяко предаване на лице, което
следва да бъде прието обратно въз основа на едно от задълженията, съдържащи се в членове 2 до 5, се изисква подаване на
заявление за обратно приемане до компетентния орган на запитаната държава.
2.
Ако лицето което следва да бъде прието обратно, притежава
валиден документ за пътуване и, в случай на граждани на трети
страни или на лица без гражданство — валидна виза или разрешение за пребиваване от запитаната държава, за предаването на
такова лице не е необходимо заявление за обратно приемане.
3.
Ако лицето е заловено в граничния район (включително на
летища) на запитващата държава, след незаконно пресичане на
границата непосредствено от територията на запитаната държава,
запитващата държава може да подаде заявление за обратно приемане в срок от 2 работни дни от залавянето на това лице (ускорена процедура).

Член 7
Заявление за обратно приемане
1.
Доколкото е възможно, заявлението за обратно приемане
съдържа следната информация:
а)

подробни данни за лицето, което следва да бъде прието
обратно (напр. собствено име, фамилия, дата и място на раждане и последно място на пребиваване); ако е приложимо,
подробни данни за непълнолетните несемейни деца и/или
съпруг(а);

б)

документи, въз основа на които се доказва гражданството и
указание на средствата, чрез които се набавят prima facie доказателства за гражданството, транзита, условията за обратно
приемане на граждани на трета страна и на лица без гражданство, както и за незаконното влизане и пребиваване;

в)

снимка на лицето, което следва да се приеме обратно.

2.
Доколкото е възможно, заявлението за обратно приемане
следва да съдържа и следната информация:
а)

декларация, посочваща, че лицето, което подлежи на предаване, може да се нуждае от помощ или грижа, при условие че
въпросното лице е изразило изричното си съгласие с тази
декларация;

б)

всякаква друга защита, мерки за сигурност или информация за
здравословното състояние на лицето, която може да е необходима в конкретния случай на предаване.

1.
Доказателства за гражданството съгласно член 2, параграф 1
и член 4, параграф 1 може по-специално да се набавят чрез документите, изброени в приложение 1 към настоящото споразумение,
дори ако техният срок на валидност е изтекъл. Ако бъдат представени такива документи, държавите-членки и Сърбия признават
взаимно гражданството, без да е необходимо по-нататъшно разследване. Подправени документи не могат да служат като доказателство за гражданство.
2.
Доказателства prima facie за гражданство в съответствие с
член 2, параграф 1 и член 4, параграф 1 могат по-специално да се
набавят чрез документите, изброени в приложение 2 към настоящото споразумение, дори ако техният срок на валидност е изтекъл. Ако бъдат представени такива документи, държавите-членки
и Сърбия признават взаимно гражданството, освен ако не се
докаже противното. Подправени документи не могат да служат
като prima facie доказателство за гражданство.
3.
Ако не може да бъде представен нито един от документите,
изброени в приложение 1 или приложение 2, компетентните дипломатически и консулски представителства на запитаната държава
при поискване интервюират лицето, което следва да бъде прието
обратно, във възможно най-кратък срок, най-късно в рамките на
3 работни дни от деня на искането за да установят
неговото/нейното гражданство.
Член 9
Доказателствени средства по отношение на граждани на
трета страна и на лица без гражданство
1.
Доказателства за условията за обратно приемане на граждани на трета страна и на лица без гражданство, уредени в член 3,
параграф 1 и член 5, параграф 1 се предоставят по-специално чрез
доказателствените средствата, изброени в приложение 3 към
настоящото споразумение; подправени документи не могат да служат за като доказателствено средство. Всяко такова доказателство
се признава взаимно от държавите-членки и от Сърбия, без да се
изисква по-нататъшно разследване.
2.
Доказателства prima facie за условията за обратно приемане
на граждани на трета страна и на лица без гражданство, уредени в
член 3, параграф 1 и член 5, параграф 1, се предоставят
по-специално чрез доказателствените средства, изброени в приложение 4 към настоящото споразумение; подправени документи не
могат да служат като доказателствено средство. Когато такова
доказателство prima facie се предостави, държавите-членки и Сърбия приемат условията за установени, освен ако не се докаже
противното.
3.
Незаконният характер на влизането, престоя и пребиваването се установява с пътническите документи на съответното лице,
в които липсва необходимата виза или друго разрешение за пребиваване на територията на запитващата държава. Декларация от
страна на запитващата държава, че съответното лице е било
открито без да притежава необходимите пътническите документи,
виза или разрешение за пребиваване, предоставя доказателство
prima facie за незаконното влизане, престой или пребиваване.
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4.
Доказателства за условията за обратно приемане на бивши
граждани на Социалистическа федеративна република Югославия,
уредени в член 3, параграф 3, се предоставят по-специално чрез
доказателствените средства, изброени в приложение 5а към
настоящото споразумение; подправени документи не могат да служат като доказателствено средство. Всяко такова доказателствено
средство се признава от Сърбия, без да се изисква по-нататъшно
разследване.
5.
Доказателства prima facie за условията за обратно приемане
на бивши граждани на Социалистическа федеративна република
Югославия, уредени в член 3, параграф 3, се предоставят
по-специално доказателствените средства, изброени в приложение 5б към настоящото споразумение; подправени документи не
могат да служат като доказателствено средство. Когато такова
доказателствено средство е представено, Сърбия приема условията
за установени, освен ако не се докаже противното.
6.
Ако не може да бъде представен никой от документите,
изброени в приложение 5а или приложение 5б, компетентните
дипломатически и консулски представителства на Сърбия при
поискване интервюират лицето, което следва да бъде прието
обратно във възможно най-кратък срок или най-късно в рамките
на 3 работни дни от деня на искането за да установят
неговото/нейното гражданство.

19.12.2007 г.

5.
След получаване на съгласието или, в зависимост от случая,
след изтичане на срока, даден в параграф 2, съответното лице се
предава в рамките на три месеца. По искане на запитващата държава, този срок може да бъде удължен с времето, необходимо за
преодоляване на правни или практически пречки.
Член 11
Условия на предаването и начини на транспортиране
1.
Преди връщането на лице, компетентните органи на Сърбия
и на съответната държава-членка договарят предварително, в писмен вид датата на предаването на лицето, контролнопропускателния пункт за влизане, евентуален конвой и друга
информация от значение за предаването.
2.
Транспортирането може да се извърши по въздух или по
суша. Връщането по въздух не се ограничава само до използване на
националните превозвачи на Сърбия или на държавите-членки и
може да се извърши, както с редовни, така и с чартърни полети. В
случай на охранявано връщане, конвоят не се ограничава само до
овластени лица от запитващата държава, при условие че те са
овластени лица от Сърбия или която и да е държава-членка.
Член 12

Член 10
Срокове
1.
Заявлението за обратно приемане трябва да се подаде до
компетентния орган на запитаната държава в рамките най-много
на една година след като компетентният орган на запитващата държава е научил, че гражданин на трета страна или лице без гражданство не отговаря или вече не отговаря на действащите условия
за влизане, престой и пребиваване. При наличието на правни или
фактически пречки за своевременно подаване на заявлението, по
искане на запитващата държава срокът се удължава, но само
докато пречките престанат да съществуват.

Обратно приемане по погрешка
Запитващата държава взима обратно всяко лице, което е било
прието обратно от запитаната държава, ако в рамките на 3 месеца
след предаването на засегнатото лице се установи, че не са спазени
изискванията, дадени в членове 2 до 5 от настоящото
споразумение.
В такъв случай процедурните разпоредби на настоящото споразумение се прилагат mutatis mutandis и се предоставя цялата налична
информация, която се отнася до действителната самоличност и
гражданство на лицето, което следва да се вземе обратно.

2.
Отговорът на заявлението за обратно приемане трябва да се
изпрати в писмена форма:
РАЗДЕЛ IV

— в рамките на 2 работни дни, ако заявлението е подадено по
ускорената процедура (член 6, параграф 3);

ОПЕРАЦИИ ПО ТРАНЗИТНОТО ПРЕМИНАВАНЕ

— в рамките на 10 календарни дни — във всички останали
случаи.

Член 13
Принципи

Тези срокове започват да текат от датата, на която е получено заявлението за обратно приемане. Ако в установения срок не е получен отговор, се счита, че предаването е одобрено.
3.
При наличие на правни или фактически пречки за изпращане на отговор на заявлението в рамките на 10 календарни дни,
този срок може, при добре мотивирано искане, да бъде удължен
най-много с 6 календарни дни. Ако в рамките на удължения срок
няма отговор, счита се, че предаването е одобрено.
4.
Причините за отказа на искането за обратно приемане се
посочват.

1.
Държавите-членки и Сърбия следва да ограничат транзитното преминаване на граждани на трета страна или на лица без
гражданство до случаите, в които тези лица не могат да бъдат върнати директно в държавата цел на пътуването.
2.
Сърбия разрешава транзитното преминаване на граждани на
трета страна и на лица без гражданство, ако дадена държавачленка поиска това, а държава-членка разрешава транзитното преминаване на граждани на трета страна и на лица без гражданство,
ако Сърбия поиска това, при условие че са гарантирани пътуването
през други възможни държави на транзитно преминаване и обратното приемане от страна на държавата цел на пътуването.
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3.
Сърбия и държава-членка могат да откажат транзитно
преминаване:
а)

ако за гражданина на третата страна или лицето без гражданство съществува сериозен риск да бъде подложен(о) на изтезания или на нечовешко или унизително отношение или
наказание или смъртна присъда или преследване поради неговата раса, религия, националност, принадлежност към определена социална група или политически убеждения в
държавата цел на пътуването или в друга държава на транзитното преминаване; или

б)

ако гражданинът на трета страна или лицето без гражданство
подлежи на наказание в запитаната държава или в друга държава на транзитното преминаване; или

в)

в интерес на общественото здраве, вътрешната сигурност,
обществения ред и други национални интереси на запитаната
държава.
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2.
Запитаната държава уведомява в рамките на 5 календарни
дни и в писмена форма запитващата държава за приемането, като
потвърждава контролно-пропускателния пункт за влизане и предвиденото време за приемането или я уведомява за отказа за обратно
приемане и за причините за този отказ.
3.
Ако транзитното преминаване се осъществява по въздух,
лицето, което следва да се приеме обратно, и евентуалният конвой
се освобождават от изискването за получаване на летищна транзитна виза.
4.
Компетентните органи на запитаната държава, след взаимни
консултации, съдействат за осъществяване на операциите по транзитното преминаване, и по-специално чрез наблюдение на въпросните лица и предоставяне на подходящи удобства за целта.

РАЗДЕЛ V
РАЗХОДИ

4.
Сърбия или държава-членка могат да отменят всяко издадено разрешение, ако впоследствие възникнат или са налице
обстоятелствата, посочени в параграф 3, които препятстват транзитното преминаване, или ако пътуването през възможни държави
на транзитно преминаване или обратно приемане от държавата
цел на пътуването, вече не са гарантирани. В такъв случай запитващата държава взема обратно гражданина на трета страна или
лицето без гражданство, което се налага и без забавяне.

Член 14

Член 15
Разходи за транспорт и за транзитно преминаване
Без да се засяга правото на компетентните органи да възстановят
разходите по обратно приемане от лицето, което следва да се
приеме обратно, или от трети страни, всички транспортни разходи, направени във връзка с обратно приемане и операциите по
транзитно преминаване, съгласно настоящото споразумение до
границата на държавата цел на пътуването, се поемат от запитващата държавата.

Процедура по транзитното преминаване
1.
Заявление за транзитно преминаване се подава до компетентния орган на запитаната държава в писмена форма и включва
следната информация:
а)

РАЗДЕЛ VI
ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ И КЛАУЗА ЗА НЕЗАСЯГАНЕ

вид на транзитното преминаване (по въздух или по суша),
други възможни държави на транзитно преминаване и
планирана държава цел на пътуването;

б)

подробни данни за съответното лице (напр. собствено име,
фамилия, име използвано преди брака, други използвани
имена/имена, с които лицето е известно или псевдоними, дата
на раждане, пол и при възможност — място на раждане,
гражданство, език, вид и номер на пътническия документ);

в)

предвиден гранично-пропускателен пункт за влизане, време
на предаване и възможно ползване на конвой;

г)

декларация, че според запитващата държава условията съгласно член 13, параграф 2 са изпълнени и че не са известни
причини за отказ съгласно член 13, параграф 3.

Общ формуляр, който следва да бъде използван за заявленията за
транзитно преминаване, се съдържа в приложение 7 към настоящото споразумение.

Член 16
Защита на данните
Предаване на личните данни се извършва само ако такова предаване е необходимо за изпълнението на настоящото споразумение,
от компетентните органи на Сърбия или на държава-членка, в
зависимост от случая. Обработването и държането на личните
данни в конкретен случай се подчинява на вътрешното законодателство на Сърбия, а в случаите, когато контрольорът е компетентен орган на държава-членка — на разпоредбите на Директива
95/46/ЕО (1) и на националното законодателство на тази държавачленка, прието съгласно тази директива. В допълнение се прилагат следните принципи:
а)

личните данни
законосъобразно;

се

обработват

безпристрастно

и

(1) Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от
24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни
(ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).
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б)

в)
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личните данни се събират за конкретната, изрично посочена
и законосъобразна цел на изпълнение на настоящото споразумение и не се обработват допълнително от органа, който ги
е предал, нито от органа, който ги е приел по начин, несъвместим с тази цел;

личните данни трябва да бъдат съответстващи, относими и
съразмерни на целта, за която се събират и/или обработват
допълнително; по-специално, предадените лични данни могат
да се отнасят само за следното:
— подробни данни за лицето, което следва да се предаде
(напр. собствено име, фамилия, други предишни имена,
други използвани имена/имена, с които лицето е известно
или псевдоними, пол, семейно положение, дата и място
на раждане, настоящо и всяко предишно гражданство),
— паспорт, лична карта или шофьорска книжка (номер,
срок на валидност, дата на издаване, орган, който го е
издал, място на издаване),

19.12.2007 г.
Член 17
Клауза за незасягане

1. Настоящото споразумение не засяга правата, задълженията и
отговорностите на Общността, държавите-членки и Сърбия, произтичащи от международното право и по-специално от:
— Конвенцията за статута на бежанците от 28 юли 1951 г. и
Протоколът за статута на бежанците от 31 януари 1967 г.,
— международните конвенции, определящи държавата, отговорна за разглеждане на подадени заявления за убежище,
— Европейската конвенция за защита на правата на човека и
основните свободи от 4 ноември 1950 г.,
— Конвенцията срещу изтезанията и други форми на жестоко,
нечовешко или унизително отношение или наказание от
10 декември 1984 г.,
— международните конвенции за екстрадиция,

— места на престой и маршрути,

г)

д)

— многостранните международни конвенции и споразумения за
обратно приемане на чужди граждани.

— друга информация, необходима за идентифициране на
лицето, което следва да се приеме обратно или за проучване на изискванията за обратно приемане съгласно
настоящото споразумение;

2.
Нищо в настоящото споразумение не препятства връщането
на лице по силата на други официални и неофициални
договорености.

личните данни трябва да бъдат точни и при необходимост,
актуализирани;

РАЗДЕЛ VII
ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПРИЛАГАНЕ

личните данни трябва да се съхраняват по начин, който позволява установяване на самоличността на субекта на данните,
в продължение на срок, който не превишава необходимо за
целта, за която са събрани или обработени;

Член 18
Съвместен комитет по обратно приемане

е)

както предаващият орган, така и получаващият орган предприемат всяко разумно действие за гарантиране, когато е приложимо, поправянето, заличаването или блокирането на
лични данни в случаите, в които обработката им не е в съответствие с разпоредбите на този член, и по-специално поради
това, че данните не са съответстващи, относими и точни или
са събрани прекомерно много данни спрямо целта на обработка. Това включва нотифициране на другата страна за всяка
поправка, заличаване или блокиране;

ж) при поискване получаващият орган уведомява предаващия
орган за използването на предадените данни и за получените
вследствие на това от тях резултати;
з)

и)

личните данни могат да се предават само на компетентните
органи. За по-нататъшното им предаването на други органи се
изисква предварително съгласие на предаващия ги орган;
предаващият и получаващият орган са длъжни да записват в
писмена форма предаването и получаването на лични данни.

1.
Договарящите страни си съдействат взаимно при прилагането и тълкуването на настоящото споразумение. За целта те създават Съвместен комитет по обратно приемане (наричан
по-нататък „Комитетът“), който по-специално има задача по:
а)

наблюдение на прилагането на настоящото споразумение;

б)

вземане на решения относно изпълнителните договорености,
необходими за еднаквото прилагане на настоящото
споразумение;

в)

редовна обмяна на информация относно протоколите за
изпълнение, съставени от отделните държави-членки и от
Сърбия съгласно член 19;

г)

препоръчването на изменения на настоящото споразумение и
на приложенията към него;

2.
Решенията на комитета са обвързващи за договарящите
страни.

19.12.2007 г.
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3.
Комитетът се състои от представители на Общността и на
Сърбия; Общността се представлява от Комисията.
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РАЗДЕЛ VIII

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

4.
Комитетът заседава при необходимост по искане на една от
договарящите страни.
5.

Член 19
Протоколи за изпълнение
1.
По искане на държава-членка или на Сърбия, Сърбия и
държавата-членка съставят протокол за изпълнение, който
съдържа правила за:
а)

Член 21

Комитетът приема свои процедурни правила.

Териториално приложение
1.
Съгласно параграф 2 настоящото споразумение се прилага
спрямо територията, на която се прилага Договорът за създаване
на Европейската общност, и на територията на Сърбия (1).
2.
Настоящото споразумение не се прилага за територията на
Кралство Дания.
Член 22

определянето на компетентните органи, граничните
контролно-пропускателни пунктове и размяна на звена за
връзка;

б)

условията за връщане по ускорената процедура;

в)

условията за връщане на лица под охрана, включително транзитното преминаване на граждани на трета страна и лица без
гражданство под конвой;

г)

допълнителни средства и документи към изброените в
приложенияот 1 до 5 към настоящото споразумение.

2.
Протоколите за изпълнение, посочени в параграф 1, влизат в
сила след нотифициране на комитета по обратно приемане, посочен в член 18.
3.
Сърбия се съгласява да прилага всяка разпоредба от протокол за изпълнение, съставен с една държава-членка в отношенията
си с която и да е друга държава-членка, ако последната поиска
това.
Член 20
Отношение към двустранни споразумения за обратно
приемане или договорености на държавите-членки
Разпоредбите на настоящото споразумение имат предимство пред
разпоредбите на всяко друго двустранно споразумение или договореност за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица,
която е била или би могла да бъде сключена съгласно член 19
между отделни държави-членки и Сърбия, доколкото разпоредбите на последната са несъвместими с тези на настоящото
споразумение.

Влизане в сила, срок и прекратяване
1.
Настоящото споразумение се ратифицира или одобрява от
Договарящите страни в съответствие с процедури им.
2. Настоящото споразумение влиза в сила на първия ден от втория месец след датата, на която Договарящите страни се нотифицират взаимно за приключването на процедурите, посочени в
първия параграф.
3.

Настоящото споразумение се сключва за неопределен срок.

4.
Всяка договаряща страна може, чрез официално нотифициране на другата договаряща страна и след предварителни консултации с комитета, посочен в член 18, да преустанови временно
изцяло или отчасти изпълнението на настоящото споразумение по
отношение на граждани на трета страна и лица без гражданство по
причини за сигурност, обществен ред, защита на националната
сигурност или защита на общественото здраве. Преустановяването
влиза в сила на втория ден след деня на такава нотификация.
5.
Всяка договаряща страна може да денонсира настоящото
споразумение с официална нотификация до другата договаряща
страна. Настоящото споразумение престава да се прилага шест
месеца след датата на такава нотификация.
Член 23
Приложения
Приложенияот 1 до 7 са неразделна част от настоящото
споразумение.

Съставено в Брюксел на единадесети септември две хиляди и седма година в два екземпляри на български,
чешки, датски, нидерландски, английски, естонски, фински, френски, немски, гръцки, унгарски, италиански,
латвийски, литовски, малтийски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, испански, шведски и
сръбски език, като всеки един от тези текстове е еднакво автентичен.

(1) Обхватът на териториалното приложение относно Сърбия ще се определи по време на преговорите, без да се засяга резолюция 1244 от
10 юни 1999 г. на Съвета за сигурност на ООН.
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За Европейската общност
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
Az Európai Közösség részéről
Għall-Komunitá Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Pentru Comunitatea Europeană
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
För Europeiska gemenskapen
За Европску зајелницу

За Република Сърбия
Por la República de Serbia
Za Republiku Srbsko
For Republikken Serbien
Für die Republik Serbien
Serbia Vabariigi nimel
Για τη Δημοκρατία της Σερβίας
For the Republic of Serbia
Pour la République de Serbie
Per la Repubblica di Serbia
Serbijas Republikas vārdā
Serbijos Respublikos vardu
A Szerb Köztársaság részéről
Għar-Repubblika tas-Serbja
Voor de Republiek Servië
W imieniu Republiki Serbii
Pela República da Sérvia
Pentru Republica Serbia
Za Srbskú republiku
Za Republiko Srbijo
Serbian tasavallan puolesta
För Republiken Serbien
За Република Србиjу
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ПРИЛОЖЕНИЕ1
СПИСЪК С ДОКУМЕНТИ, ЧИЕТО ПРЕДСТАВЯНЕ СЕ СЧИТА ЗА ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА ГРАЖДАНСТВО
(ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 1, ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 1 И ЧЛЕН 8, ПАРАГРАФ 1)
Ако запитаната държава е една от държавите-членки:
—

всякакъв вид паспорти (национални паспорти, дипломатически паспорти, служебни паспорти, групови паспорти, включително детски паспорти);

—

всякакъв вид лични карти (включително непостоянни и временни).

Ако запитаната държава е Сърбия:
—

всякакъв вид паспорти (национални паспорти, дипломатически паспорти, служебни паспорти, групови паспорти, включително детски паспорти), издадени след 27 юли 1996 г. съгласно Закона за пътническите документи на югославските
граждани от 1996 г., както и последващите законодателни изменения, настъпили след приемането на новия Закон на
Сърбия за пътническите документи;

—

лични карти, издадени след 1 януари 2000 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
СПИСЪК С ДОКУМЕНТИ, ЧИЕТО ПРЕДСТАВЯНЕ СЕ СЧИТА
ЗА ДОКАЗАТЕЛСТВО PRIMA FACIE ЗА ГРАЖДАНСТВО
(ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 1, ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 1 И ЧЛЕН 8, ПАРАГРАФ 2)
Ако запитаната държава е една от държавите-членки или Сърбия:
—

фотокопия на всеки един от документите, изброени в приложение 1 към настоящото приложение,

—

трудови книжки и военни карти за самоличност,

—

моряшки регистрационни книжки и служебна капитанска карта,

—

дружествени карти за самоличност,

—

удостоверение за гражданство и други официални документи, в които гражданството е споменато или е ясно посочено,

—

свидетелства за управление на превозно средство или техни фотокопия,

—

свидетелства за раждане или техни фотокопия,

—

дружествени карти за самоличност или техни фотокопия,

—

свидетелски показания,

—

показания, направени от въпросното лице и говорен от него/нея език, включително посредством резултатите от официален тест,

—

всякакъв друг документ, който би помогнал за установяване гражданството на въпросното лице.

Ако запитаната държава е Сърбия:
—

всякакъв вид паспорти (национални паспорти, дипломатически паспорти, служебни паспорти, групови паспорти, включително детски паспорти), издадени между 27 април 1992 г. и 27 юли 1996 г., и техни фотокопия,

—

всякакъв вид лични карти, издадени между 27 април 1992 г. и 1 януари 2000 г. и техни фотокопия.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ОБЩ СПИСЪК С ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЕ СЧИТАТ ЗА ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА УСЛОВИЯТА ЗА
ОБРАТНО ПРИЕМАНЕ НА ГРАЖДАНИ НА ТРЕТА СТРАНА И ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВО
(ЧЛЕН 3, ПАРАГРАФ 1, ЧЛЕН 5, ПАРАГРАФ 1 И ЧЛЕН 9, ПАРАГРАФ 1)
—

печати на влизане/излизане или подобна заверка в пътническия документ на въпросното лице или друго доказателство
за влизане/излизане (например фотографско),

—

поименни документи, удостоверения и всякакъв вид сметки (например сметка за хотел, талони за посещение при
лекар/зъболекар, пропуски за обществени/частни институции, договори за наем на лек автомобил, бележки за плащане
с кредитни карти и др.), които ясно показват, че въпросното лице е било на територията на запитаната държава,

—

поименни билети и/или списъци на пътниците при пътувания със самолет, влак, автобус или кораб, които показват присъствието и маршрута на въпросното лице на територията на запитаната държава,

—

информация, която сочи, че въпросното лице е ползвало услугите на куриер или пътническа агенция,

—

официални показания, направени по-специално от гранични служители, които могат да свидетелстват, че въпросното
лице е пресякло границата.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ОБЩ СПИСЪК С ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЕ СЧИТАТ ЗА ДОКАЗАТЕЛСТВО PRIMA FACIE ЗА УСЛОВИЯТА
ЗА ОБРАТНО ПРИЕМАНЕ НА ГРАЖДАНИ НА ТРЕТА СТРАНА И ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВО
(ЧЛЕН 3, ПАРАГРАФ 1, ЧЛЕН 5, ПАРАГРАФ 1 И ЧЛЕН 9, ПАРАГРАФ 2)
—

официални показания на въпросното лице в съдебни или административни производства,

—

свидетели, които могат да свидетелстват, че въпросното лице е пресякло границата,

—

описание, издадено от съответните власти на запитващата държавата, на мястото и обстоятелствата, при които въпросното лице е заловено, след като е влязло на територията на тази държава,

—

информация във връзка със самоличността и/или престоя на лицето, която е предоставена от международна организация (например UNHCR),

—

доклади/потвърждения на информацията от членове на семейството, други пътници и т.н.,

—

показания на въпросното лице.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
СПИСЪК С ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЕ СЧИТАТ ЗА ДОКАЗАТЕЛСТВО ИЛИ ЗА ДОКАЗАТЕЛСТВО
RIMA FACIE ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ОБРАТНО ПРИЕМАНЕ НА БИВШИ ГРАЖДАНИ
НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЮГОСЛАВИЯ
(ЧЛЕН 3, ПАРАГРАФ 3, ЧЛЕН 9, ПАРАГРАФ 4 И ЧЛЕН 9, ПАРАГРАФ 5)

Приложение 5а (Документи, които се считат за доказателство)
—

свидетелства за раждане или техни фотокопия, издадени от бившата Социалистическа федеративна република
Югославия,

—

официални документи, включително лични карти, или техни фотокопия, издадени от Сърбия, от бившата Федеративна
република Югославия, от бившия държавен съюз на Сърбия и Черна гора или от бившата Социалистическа федеративна
република Югославия, които посочват мястото на раждане и/или мястото на постоянно пребиваване съгласно член 3,
параграф 3.

Приложение 5б (Документи, които се считат за доказателство prima facie)
—

други документи или удостоверения, или техни фотокопия, които посочват мястото на раждане и/или мястото на постоянно пребиваване на територията на Сърбия,

—

официални показания на въпросното лице в съдебни или административни производства.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7
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СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО РЕИНТЕГРИРАНЕТО
Договарящите страни признават необходимостта от ефикасно, ефективно и устойчиво социално-икономическо
реинтегриране на репатрираните граждани на Република Сърбия. Те потвърждават намерението си да повишат
своите усилия, включително финансово, за да подкрепят това реинтегриране, като вземат под внимание финансовата помощ на Общността налична за тази цел.

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 3 И ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 3
Договарящите страни отбелязват, че съгласно законите за гражданство на Република Сърбия и държавитечленки, гражданин на Република Сърбия или на Европейския съюз не може да бъде лишен от нейното/неговото
гражданство.
Страните се договарят да се консултират своевременно, в случай на промяна на правната уредба.

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛЕН 3 И ЧЛЕН 5
Страните ще полагат усилия да върнат всеки гражданин на трета страна, който не отговаря или вече не отговаря
на действащите правни условия за влизане, престой или пребиваване на техните територии, обратно в
неговата/нейната страна на произход.

ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ ОТНОСНО ГРАЖДАНСТВОТО
Република Сърбия заявява, че по силата на Закона за гражданството на Република Сърбия (Държавен вестник
на Република Сърбия № 135/04), гражданството на Република Сърбия, притежавано от гражданин на Република Сърбия, не може да бъде прекратено чрез отказ от него, ако това лице не може да предостави доказателства в подкрепа на това, че той/тя ще приемат чуждо гражданство към момента на подаване на молбата за отказ
от гражданство на Република Сърбия.
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СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДАНИЯ
Договарящите страни отбелязват, че настоящото споразумение не се прилага за територията на Кралство Дания
или за гражданите на Кралство Дания. При тези обстоятелства е уместно Република Сърбия и Дания да сключат споразумение за обратно приемане на лица при същите условия, като тези в настоящото споразумение.

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИСЛАНДИЯ И НОРВЕГИЯ
Договарящите страни отбелязват тесните отношения между Европейската общност и Исландия и Норвегия, и
по-специално по силата на Споразумението от 18 май 1999 г. относно асоциирането на тези страни с въвеждането, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген. При тези обстоятелства е уместно
Република Сърбия да сключи споразумение за обратно приемане с Исландия и Норвегия при същите условия,
като тези в настоящото споразумение.

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ШВЕЙЦАРИЯ
Договарящите страни отбелязват, че Европейският съюз, Европейската общност и Швейцария са подписали споразумение за асоциирането на Швейцария с въвеждането, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген. Уместно е, след като това споразумение за асоцииране влезе в сила, Република Сърбия да
сключи споразумение за обратно приемане с Швейцария при същите условия, като тези в настоящото
споразумение.
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РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА
от 8 ноември 2007 година
за сключване на Споразумение между Европейската общност и Босна и Херцеговина за обратното
приемане на незаконно пребиваващи лица
(2007/820/ЕО)
СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

(7)

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,
и по-специално член 63, точка 3, буква б) от него във връзка с
член 300, параграф 2, първа алинея, първо изречение и параграф 3, първа алинея от него,

В съответствие с членове 1 и 2 от Протокола относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския
съюз и Договора за създаване на Европейската общност,
Дания не участва в приемането на настоящото решение, не
е обвързана от него и не го прилага,

РЕШИ:

като взе предвид предложението на Комисията,
Член 1
като взе предвид становището на Европейския парламент (1),
като има предвид, че:
(1)

(2)

Комисията е договорила от името на Европейската общност
Споразумение с Босна и Херцеговина за обратното приемане на незаконно пребиваващи лица.
Споразумението бе подписано от името на Европейската
общност на 18 септември 2007 г. при условие сключването
му на по-късна дата в съответствие с решение на Съвета,
прието на 18 септември 2007 г.

(3)

Споразумението следва да бъде одобрено.

(4)

Със споразумението се създава Съвместен комитет по
обратно приемане, който може да приема свои процедурни
правила. В този случай е уместно да се предвиди опростена
процедура за определяне позицията на Общността.

(5)

(6)

В съответствие с член 3 от Протокола относно позицията на
Обединеното кралство и Ирландия, приложен към Договора за Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност, Обединеното кралство е нотифицирало
желанието си да участва в приемането и прилагането на
настоящото решение.
В съответствие с членове 1 и 2 от Протокола относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия, приложен към
Договора за Европейския съюз и Договора за създаване на
Европейската общност, и без да се засяга член 4 от посочения протокол, Ирландия не участва в приемането на настоящото решение, не е обвързана от него и не го прилага.

(1) Становище от 24 октомври 2007 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

Споразумението между Европейската общност и Босна и Херцеговина за обратното приемане на незаконно пребиваващи лица се
одобрява от името на Общността.
Текстът на споразумението е приложен към настоящото решение.
Член 2
Председателят на Съвета предоставя нотификацията съгласно
член 22, параграф 2 от споразумението (2).
Член 3
Комисията представлява Общността в Съвместния комитет по
обратно приемане, създаден с член 18 от споразумението.
Член 4
Позицията на Общността в рамките на Съвместния комитет по
обратно приемане с оглед приемането на неговите процедурни
правила съгласно член 18, параграф 5 от споразумението се взема
от Комисията след консултация със специален комитет, определен
от Съвета.
Член 5
Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.
Съставено в Брюксел на 8 ноември 2007 година.
За Съвета
Председател
R. PEREIRA

(2) Датата на влизане в сила на споразумението ще бъде публикувана в
Официален вестник на Европейския съюз от генералния секретариат на
Съвета.
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СПОРАЗУМЕНИЕ
между Европейската общност и Босна и Херцеговина за обратното приемане на незаконно пребиваващи
лица
ВИСОКОДОГОВАРЯЩИТЕ СТРАНИ,
ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ, наричана по-долу „Общността“,
и
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА,
РЕШЕНИ да заздравят сътрудничеството помежду си, за да се борят по-ефективно с незаконната миграция,
ВОДЕНИ ОТ ЖЕЛАНИЕТО СИ да създадат, чрез настоящото споразумение и на реципрочна основа, бързи и ефективни процедури за идентифициране и безопасно и методично връщане на лицата, които не отговарят или вече не отговарят на условия
за влизане, престой и пребиваване на територията на Босна и Херцеговина или на дадена държава-членка на Европейския
съюз, както и да улеснят транзитното преминаване на такива лица в дух на сътрудничество;
КАТО ПОДЧЕРТАВАТ, че настоящото споразумение не засяга правата, задълженията и отговорностите на Общността,
държавите-членки на Европейския съюз и Босна и Херцеговина, произтичащи от международното право, и по-специално от
Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи от 4 ноември 1950 г. и на Конвенцията за статута на бежанците от 28 юли 1951 г.;
КАТО ОТЧИТАТ, че разпоредбите на настоящото споразумение, което попада в приложното поле на дял IV от Договора за
създаване на Европейската общност, не се прилагат за Кралство Дания в съответствие с Протокола относно позицията на
Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност,
СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1
Определения
За целите на настоящото споразумение:
а)

„договарящи страни“ означава Босна и Херцеговина и
Общността;

б)

„гражданин на Босна и Херцеговина“ означава всяко лице,
което притежава гражданство на Босна и Херцеговина в съответствие с нейното национално законодателство;

в)

„гражданин на държава-членка“ означава всяко лице, което
притежава гражданство на държава-членка съгласно определеното за целите на Общността;

г)

д)

е)

ж) „разрешение за пребиваване“ означава всякакъв вид разрешение, издадено от Босна и Херцеговина или от една от
държавите-членки, даващо право на лицето да пребивава на
територията на тази страна. Това не включва временните разрешения за престой във връзка с обработката на заявление за
убежище или на заявление за разрешение за пребиваване;
з)

„виза“ означава издадено разрешение или взето решение от
Босна и Херцеговина или от една от държавите-членки, което
е необходимо с оглед на влизане или транзитно преминаване
през територията ѝ. Това не включва летищна транзитна виза;

и)

„запитваща държава“ означава държавата (Босна и Херцеговина или една от държавите-членки), която подава заявление
за обратно приемане съгласно член 7 или заявление за транзитно преминаване съгласно член 14 от настоящото
споразумение;

й)

„запитана държава“ означава държавата (Босна и Херцеговина
или една от държавите-членки), към която е отправено заявление за обратно приемане съгласно член 7 или заявление за
транзитно преминаване съгласно член 14 от настоящото
споразумение;

к)

„компетентен орган“ означава всеки национален орган на
Босна и Херцеговина или на една от държавите-членки, който
е натоварен с изпълнението на настоящото споразумение в
съответствие с член 19, параграф 1, буква a) от него;

л)

„транзитно преминаване“ означава преминаване на гражданин
на трета страна или лице без гражданство през територията на
запитаната държава, когато пътува от запитващата държава за
държава цел на пътуването.

„държава-членка“ означава всяка държава-членка на Европейския съюз, с изключение на Кралство Дания;

„гражданин на трета страна“ означава всяко лице, което притежава гражданство, различно от това на Босна и Херцеговина
или на някоя държава-членка;

„лице без гражданство“ означава всяко лице, което не притежава гражданство;
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РАЗДЕЛ I

Член 3

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ПО ОБРАТНОТО
ПРИЕМАНЕ

Обратно приемане на граждани на трета страна и на лица
без гражданство

Член 2

1.
Босна и Херцеговина приема обратно, при заявление от
дадена държава-членка и без допълнителни формалности освен
тези, предвидени в настоящото споразумение, всички граждани на
трета страна или лица без гражданство, които не отговарят или
вече не отговарят на действащите условия за влизане, престой и
пребиваване на територията на запитващата държава-членка, при
условие че е доказано или може обосновано да се предположи въз
основа на предоставените prima facie доказателства, че тези лица:

Обратно приемане на свои граждани
1.
Босна и Херцеговина приема обратно при заявление от
държава-членка и без допълнителни формалности, освен тези,
предвидени в настоящото споразумение, всички лица, които не
отговарят или вече не отговарят на действащите условия за влизане, престой и пребиваване на територията на запитващата
държава-членка, при условие че е доказано или може обосновано
да се предположи въз основа на предоставените доказателства
prima facie, че лицата са граждани на Босна и Херцеговина.
2.

Босна и Херцеговина приема обратно също така:

— непълнолетните несемейни деца на лицата, посочени в параграф 1, независимо от тяхното място на раждане или гражданство, освен ако притежават самостоятелно право на
пребиваване в запитващата държава-членка;
— съпругзите, притежаващи гражданство, различно от това на
лицата, посочени в параграф 1, при условие че имат право на
влизане и престой или получат право на влизане и престой на
територията на Босна и Херцеговина, освен ако притежават
самостоятелно право на пребиваване в запитващата
държава-членка.
3.
Освен това Босна и Херцеговина приема обратно лица, на
които е било отнето или са се отказали от гражданството на Босна
и Херцеговина след влизането си на територията на дадена
държава-членка, освен ако на лицата е било най-малкото обещано
натурализиране от страна на тази държава-членка.
4.
След като Босна и Херцеговина е отговорила положително
на заявлението за обратно приемане, компетентната дипломатическа мисия или консулско представителство на Босна и Херцеговина издава незабавно, не по-късно от 3 работни дни, пътнически
документ, необходим за връщането на лицето, което подлежи на
обратно приемане, с валидност 20 дни. Ако поради правни или
фактически причини въпросното лице не може да бъде върнато в
рамките на посочения срок на валидност на пътническия документ, издаден първоначално, компетентната дипломатическа
мисия или консулското представителство на Босна и Херцеговина
в срок 14 календарни дни издава нов пътнически документ с
валидност за същия срок. Ако в рамките на 14 календарни дни
Босна и Херцеговина не е издала нов пътнически документ, се
смята, че приема използването на стандартния пътнически документ на ЕС за целите на експулсирането (1).
5.
В случай че лицето, което следва да се приеме обратно, притежава гражданство на трета страна в допълнение към гражданството на Босна и Херцеговина, запитващата държава-членка взема
под внимание желанието на лицето да бъде прието обратно в държавата по неговия/нейния избор.

а)

притежават или са притежавали по времето на влизането си
валидна виза или разрешение за пребиваване, издадено от
Босна и Херцеговина; или

б)

са влезли незаконно и непосредствено на територията на
държавите-членки, след като са се намирали или са минали
транзитно през територията на Босна и Херцеговина.

2.
Задължението за обратно приемане по параграф 1 не се прилага, ако:
а)

гражданинът на трета страна или лицето без гражданство е
било само в транзитна зона на международно летище в Босна
и Херцеговина; или

б)

запитващата държава-членка е издала на гражданина на трета
страна или на лицето без гражданство виза или разрешение за
пребиваване преди или след влизането на лицето на нейна
територия, освен ако:
— лицето притежава виза или разрешение за пребиваване,
издадено от Босна и Херцеговина, с по-дълъг срок на
валидност; или
— визата или разрешението за пребиваване, издадено от
запитващата държава-членка, е придобито чрез използване на подправени или неистински документи или чрез
неверни декларации, или
— това лице не спазва условията, свързани с визата.

3. Босна и Херцеговина също при заявление на държава-членка
приема обратно бивши граждани на Социалистическа федеративна
република Югославия, които не са получили друго гражданство и
чието място на раждане и постоянно пребиваване към 6 април
1992 г. е било на територията на Босна и Херцеговина.
4.
След като Босна и Херцеговина е отговорила положително
на заявлението за обратно приемане, запитващата държава-членка
издава на лицето, чието обратно приемане е прието, стандартния
пътнически документ на ЕС за целите на експулсирането (1).
(1) В съответствие с формуляра, установен в препоръката на Съвета на
Европейския съюз от 30 ноември 1994 г.
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РАЗДЕЛ II

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩНОСТТА ПО ОБРАТНО ПРИЕМАНЕ

Член 4

19.12.2007 г.

или лице без гражданство, което не отговаря или повече не отговаря на действащите условия за влизане, престой и пребиваване на
територията на Босна и Херцеговина, при условие че е доказано
или че може обосновано да се предположи въз основа на предоставените prima facie доказателства, че тези лица:

Обратно приемане на свои граждани
а)
1.
Държава-членка приема обратно при заявление от Босна и
Херцеговина и без допълнителни формалности освен тези, предвидени в настоящото споразумение, всички лица, които не отговарят или вече не отговарят на действащите условия за влизане,
престой и пребиваване на територията на Босна и Херцеговина,
при условие че е доказано или че може обосновано да се предположи въз основа на предоставените prima facie доказателства, че
лицата са граждани на тази държава-членка.

притежават или са притежавали по времето на влизането си
валидна виза или разрешение за пребиваване, издадено от
запитаната държава-членка; или

б)

са влезли незаконно и непосредствено на територията на
Босна и Херцеговина, след като са се намирали или са минали
транзитно през територията на запитаната държава-членка.

2.

2.
Задължението за обратно приемане по параграф 1 не се прилага, ако:

Освен това държавата-членка приема обратно:

— непълнолетните несемейни деца на лицата, посочени в параграф 1, независимо от тяхното място на раждане или гражданство, освен ако притежават самостоятелно право на
пребиваване в Босна и Херцеговина;
— съпрузите, притежаващи гражданство, различно от това на
лицата, посочени в параграф 1, при условие че имат право на
влизане и престой или са получили право на влизане или престой на територията на запитаната държава-членка, освен ако
притежават самостоятелно право на пребиваване в Босна и
Херцеговина.
3.
Държава-членка също приема обратно лица, на които им е
било отнето или са се отказали от гражданството на държавачленка след влизането си на територията на Босна и Херцеговина,
освен ако на лицата е било най-малкото обещано натурализиране
от страна на Босна и Херцеговина.
4.
След като запитана държава-членка е отговорила положително на заявлението за обратно приемане, компетентната дипломатическа мисия или консулското представителство на тази
държава-членка издава незабавно и не по-късно от 3 работни дни
пътнически документ, необходим за връщането на лицето, което
подлежи на обратно приемане, с валидност най-малко 3 месеца.
Ако поради правни или фактически причини въпросното лице не
може да бъде върнато в рамките на посочения срок на валидност
на пътническия документ, издаден първоначално, компетентната
дипломатическа мисия или консулското представителство на
държавата-членка в срок от 14 календарни дни издава нов пътнически документ с валидност за същия срок.
5.
В случай че лицето, което подлежи на обратно приемане,
притежава гражданство на трета страна в допълнение към това на
запитаната държава-членка, Босна и Херцеговина взема под внимание желанието на лицето да бъде прието обратно в държавата
по неговия/нейния избор.
Член 5
Обратно приемане на граждани на трета страна и на лица
без гражданство
1.
Държава-членка приема обратно, при заявление от Босна и
Херцеговина и без допълнителни формалности освен тези, предвидени в настоящото споразумение, всеки гражданин на трета страна

а)

гражданинът на трета страна или лицето без гражданство е
било само в транзитна зона на международно летище в запитаната държава-членка; или

б)

Босна и Херцеговина е издала на гражданина на трета страна
или на лицето без гражданство виза или разрешение за пребиваване преди или след влизането на лицето на нейна територия, освен ако:
— лицето притежава виза или разрешение за пребиваване,
издадено от запитаната държава-членка, с по-дълъг срок
на валидност; или
— визата или разрешението за пребиваване, издадено от
Босна и Херцеговина, е придобито чрез използване на
неистински или подправени документи или чрез неверни
декларации, или
— това лице не спазва условията, свързани с визата.

3.
Задължението за обратно приемане, посочено в параграф 1,
се отнася за държавата-членка, която е издала визата или разрешението за пребиваване. Ако две или повече държави-членки са
издали виза или разрешение за пребиваване, задължението за
обратно приемане по параграф 1 се отнася за държавата-членка,
която е издала документа с по-дълъг срок на валидност или, ако
срока на валидност на един или няколко от тях вече е изтекъл,
документа, който все още е валиден. Ако всички документи са с
изтекъл срок на валидност, задължението за обратно приемане по
параграф 1 се отнася за държавата-членка, която е издала документа, чийто срок на валидност е изтекъл последен. Ако такива
документи не могат да бъдат представени, задължението за обратно
приемане по параграф 1 се отнася за държавата-членка на последното излизане.
4.
След като държавата-членка е отговорила положително на
заявлението за обратно приемане, Босна и Херцеговина издава на
лицето, което подлежи на обратно приемане, пътнически документ, необходим за неговото връщане.
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РАЗДЕЛ III

ПРОЦЕДУРА ПО ОБРАТНО ПРИЕМАНЕ

Член 6
Принципи
1.
Съгласно параграф 2 за всяко предаване на лице, което
следва да бъде прието обратно въз основа на едно от задълженията, съдържащи се в членове от 2 до 5, се изисква подаване на
заявление за обратно приемане до компетентния орган на запитаната държава.
2. Ако лицето, което следва да бъде прието обратно, притежава
валиден документ за пътуване или лична карта и, където е приложимо, валидна виза или разрешение за пребиваване от запитаната
държава, за предаването на такова лице не е необходимо заявление за обратно приемане.
Член 7
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взаимно признават гражданството, без да е необходимо
по-нататъшно разследване. Подправени документи не могат да служат като доказателство за гражданство.
2.
Доказателства prima facie за гражданство в съответствие с
член 2, параграф 1 и член 4, параграф 1 могат по-специално да се
набавят чрез документите, изброени в приложение 2 към настоящото споразумение, дори ако техният срок на валидност е изтекъл. Ако бъдат представени такива документи, държавите-членки
и Босна и Херцеговина смятат гражданството за установено, освен
ако не се докаже противното. Подправени документи не могат да
служат като prima facie доказателство за гражданство.
3.
Ако не може да бъде представен нито един от документите,
изброени в приложение 1 или 2, компетентните дипломатически
и консулски представителства на съответната запитана държава
при поискване интервюират лицето, което следва да се приеме
обратно, във възможно най-кратък срок, най-късно в рамките на
3 работни дни от деня на искането, за да установят
неговото/нейното гражданство.

Заявление за обратно приемане
1.
Доколкото е възможно, заявлението за обратно приемане
съдържа следната информация:
а)

подробни данни за лицето, което подлежи на обратно приемане (напр. собствено име, фамилия, дата на раждане и, ако е
възможно, място на раждане и последно място на пребиваване); където е приложимо, подробни данни за непълнолетните несемейни деца и/или съпруг(а);

б)

указание относно доказателствените средства или prima facie
доказателства за гражданството, транзита, условията за
обратно приемане на граждани на трета страна и на лица без
гражданство, както и за незаконното влизане и пребиваване;

в)

снимка на лицето, което следва да се приеме обратно.

2.
Доколкото е възможно, заявлението за обратно приемане
следва да съдържа и следната информация:
а)

декларация, посочваща, че лицето, което трябва да се предаде,
може да се нуждае от помощ или грижа, при условие че въпросното лице е изразило изричното си съгласие с тази
декларация;

б)

всякаква друга защита, мерки за сигурност или информация за
здравословното състояние на лицето, която може да е необходима в конкретния случай на предаване.

3.
Общият формуляр, който следва да бъде използван за заявленията за обратно приемане, се съдържа в приложение 6 към
настоящото споразумение.
Член 8
Доказателствени средства относно гражданството
1.
Доказателства за гражданство съгласно член 2, параграф 1 и
член 4, параграф 1 могат по-специално да се набавят чрез документите, изброени в приложение 1 към настоящото споразумение,
дори ако техният срок на валидност е изтекъл. Ако бъдат представени такива документи, държавите-членки и Босна и Херцеговина

Член 9
Доказателствени средства по отношение на граждани на
трета страна и на лица без гражданство
1.
Доказателства за условията за обратно приемане на граждани на трета страна и на лица без гражданство, уредени в член 3,
параграф 1 и член 5, параграф 1, се набавят по-специално чрез
доказателствените средства, изброени в приложение 3 към настоящото споразумение; подправени документи не могат да служат
като доказателствено средство. Всяко такова доказателство се признава взаимно от държавите-членки и от Босна и Херцеговина, без
да се изисква по-нататъшно разследване.
2.
Доказателства prima facie за условията за обратно приемане
на граждани на трета страна и на лица без гражданство, уредени в
член 3, параграф 1 и член 5, параграф 1, се набавят по-специално
чрез доказателствените средства, изброени в приложение 4 към
настоящото споразумение; подправени документи не могат да служат като доказателствено средство. Когато такова доказателство
prima facie се предостави, държавите-членки и Босна и Херцеговина приемат условията за установени, освен ако не се докаже
противното.
3.
Незаконният характер на влизането, престоя и пребиваването се установява с пътническите документи на съответното лице,
в които липсва необходимата виза или друго разрешение за пребиваване на територията на запитващата държава. Декларация от
страна на запитващата държава, че съответното лице е било
открито, без да притежава необходимите пътнически документи,
виза или разрешение за пребиваване, представлява доказателство
prima facie за незаконното влизане, престой или пребиваване.
4.
Доказателства за условията за обратно приемане на бивши
граждани на Социалистическа федеративна република Югославия,
уредени в член 3, параграф 3, се набавят по-специално чрез доказателствените средства, изброени в приложение 5а към настоящото споразумение; подправени документи не могат да служат
като доказателствено средство. Всяко такова доказателствено средство се признава взаимно от Босна и Херцеговина, без да се изисква по-нататъшно разследване.
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5.
Доказателства prima facie за условията за обратно приемане
на бивши граждани на Социалистическа федеративна република
Югославия, предвидени в член 3, параграф 3, се набавят
по-специално чрез доказателствените средства, изброени в приложение 5б към настоящото споразумение; подправени документи
не могат да служат като доказателствено средство. Когато такова
доказателствено средство е представено, Босна и Херцеговина
приема условията за установени, освен ако не се докаже
противното.
6.
Ако не може да бъде представен никой от документите,
изброени в приложение 5а и приложение 5б, компетентните дипломатически и консулски представителства на Босна и Херцеговина при поискване интервюират лицето, което следва да бъде
прието обратно, във възможно най-кратък срок или най-късно в
рамките на 3 работни дни от деня на искането, за да установят
неговото/нейното гражданство.

Член 10
Срокове
1. Заявлението за обратно приемане следва да се подаде до компетентния орган на запитаната държава в рамките най-много на
една година след като компетентният орган на запитващата държава е научил, че гражданин на трета страна или лице без гражданство не отговаря или вече не отговаря на действащите условия
за влизане, престой и пребиваване. При наличието на правни или
фактически пречки за своевременно подаване на заявлението, по
искане на запитващата държава срокът се удължава, но само
докато пречките престанат да съществуват.
2.
На заявлението за обратно приемане следва да се изпрати
отговор в писмена форма в рамките на 10 календарни дни във
всички случаи. Тези срокове започват да текат от датата, на която
е получено заявлението за обратно приемане. Ако в установения
срок не е получен отговор, се смята, че предаването е одобрено.
3.
При наличие на правни или фактически пречки за изпращане на отговор на заявлението в рамките на 10 календарни дни,
този срок може, въз основата на добре мотивирано искане, да бъде
удължен най-много до 6 календарни дни. Ако в рамките на удължения срок няма отговор, се смята, че предаването е одобрено.
4. Предоставят се основанията за отказа на искането за обратно
приемане.
5.
След получаване на съгласието или, където е приложимо,
след изтичане на срока, предвиден в параграф 2, съответното лице
се предава в рамките на три месеца. По искане на запитващата държава този срок може да бъде удължен с времето, необходимо за
преодоляване на правни или практически пречки.

2.
Транспортирането може да се извърши по въздух, по море
или по суша. Връщането по въздух не се ограничава само до използване на националните превозвачи на Босна и Херцеговина или на
държавите-членки и може да се извърши както с редовни, така и с
чартърни полети. В случай на охранявано връщане конвоят не се
ограничава само до овластени лица от запитващата държава, при
условие че те са овластени лица от Босна и Херцеговина или която
и да е държава-членка.
Член 12
Обратно приемане по грешка
Запитващата държава приема обратно всяко лице, което е прието
обратно от запитаната държава, ако в рамките на 3 месеца след
предаването на въпросното лице се установи, че не са спазени
изискванията, предвидени в членове от 2 до 5 от настоящото
споразумение.
В такива случаи процедурните разпоредби на настоящото споразумение се прилагат mutatis mutandis и запитаната държава предоставя цялата налична информация, която се отнася за
действителната самоличност и гражданство на лицето, което
следва да се приеме обратно.
РАЗДЕЛ IV
ОПЕРАЦИИ ПО ТРАНЗИТНОТО ПРЕМИНАВАНЕ

Член 13
Принципи
1. Държавите-членки и Босна и Херцеговина ограничават транзитното преминаване на граждани на трета страна или на лица без
гражданство до случаите, в които тези лица не могат да бъдат върнати директно в държавата цел на пътуването.
2. Босна и Херцеговина разрешава транзитното преминаване на
граждани на трета страна и на лица без гражданство, ако държавачленка поиска това, а държава-членка разрешава транзитното преминаване на граждани на трета страна и на лица без гражданство,
ако Босна и Херцеговина поиска това, при условие че са гарантирани пътуването през други възможни държави на транзитно преминаване и обратното приемане от страна на държавата цел на
пътуването.
3.
Босна и Херцеговина или държава-членка могат да откажат
транзитно преминаване:
а)

ако за гражданина на третата страна или лицето без гражданство съществува сериозен риск да бъде подложен(о) на изтезания или на нечовешко или унизително отношение или
наказание или смъртна присъда, или преследване поради
неговата раса, религия, националност, принадлежност към
определена социална група или политически убеждения в
държавата цел на пътуването, или в друга държава на транзитното преминаване; или

б)

ако гражданинът на трета страна или лицето без гражданство
подлежи на наказание в запитаната държава или в друга държава на транзитното преминаване; или

в)

в интерес на общественото здраве, вътрешната сигурност,
обществения ред и други национални интереси на запитаната
държава.

Член 11
Условия на предаването и начини на транспортиране
1.
Преди връщането на лице компетентните органи на Босна и
Херцеговина и на съответната държава-членка договарят предварително в писмен вид датата на предаването на лицето, контролнопропускателния пункт за влизане, евентуална охрана и друга
информация от значение за предаването.
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4.
Босна и Херцеговина или държава-членка могат да отменят
всяко издадено разрешение, ако впоследствие възникнат или са
налице обстоятелствата, посочени в параграф 3, които препятстват
операцията по транзитно преминаване, или ако пътуването през
възможни държави на транзитно преминаване или обратно приемане от държавата цел на пътуването, вече не са гарантирани. В
такъв случай запитващата държава приема обратно гражданина на
трета страна или лицето без гражданство, както е необходимо и
без забавяне.
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приеме обратно, или от трети страни, всички транспортни разходи, направени във връзка с обратното приемане и операциите по
транзитно преминаване съгласно настоящото споразумение до границата на държавата цел на пътуването, се поемат от запитващата
държава.

РАЗДЕЛ VI
ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ И КЛАУЗА ЗА НЕЗАСЯГАНЕ

Член 14
Член 16

Процедура по транзитното преминаване
1.
Заявление за транзитно преминаване следва да се подаде до
компетентния орган на запитаната държава в писмена форма и
следва да включва следната информация:
а)

вид на транзитното преминаване (по въздух, по море или по
суша), други възможни държави на транзитно преминаване и
планирана държава цел на пътуването;

б)

подробни данни за съответното лице (напр. собствено име,
фамилия, име, използвано преди брака, други използвани
имена/имена, с които лицето е известно, или псевдоними, дата
на раждане, пол и при възможност — място на раждане,
гражданство, език, вид и номер на пътническите документи);

в)

предвиден гранично-пропускателен пункт за влизане, време
на предаване и възможно ползване на конвой;

г)

декларация, че според запитващата държава условията съгласно член 13, параграф 2 са изпълнени и че не са известни
причини за отказ съгласно член 13, параграф 3.

Общ формуляр, който следва да бъде използван за заявленията за
транзитно преминаване, се съдържа в приложение 7 към настоящото споразумение.
2.
Запитаната държава уведомява в рамките на 5 календарни
дни и в писмена форма запитващата държава за приемането, като
потвърждава контролно-пропускателния пункт за влизане и предвиденото време за приемането, или я уведомява за отказа за
обратно приемане и за причините за този отказ.
3.
Ако транзитното преминаване се осъществява по въздух,
лицето, което следва да се приеме обратно, и евентуалният конвой
се освобождават от изискването за получаване на летищна транзитна виза.
4.
Компетентните органи на запитаната държава след взаимни
консултации съдействат за осъществяване на операциите по транзитното преминаване, и по-специално чрез наблюдение на въпросните лица и предоставяне на подходящи удобства за целта.

Защита на данните
Предаване на личните данни се извършва само ако такова предаване е необходимо за изпълнението на настоящото споразумение
от компетентните органи на Босна и Херцеговина или на държавачленка, в зависимост от случая. Обработването и държането на
личните данни в конкретен случай се подчинява на вътрешното
законодателство на Босна и Херцеговина, а в случаите, когато
контрольорът е компетентен орган на държава-членка — на разпоредбите на Директива 95/46/ЕО (1) и на националното законодателство на тази държава-членка, прието съгласно посочената
директива. В допълнение се прилагат следните принципи:
а)

личните данни
законосъобразно;

се

обработват

безпристрастно

и

б)

личните данни се събират за конкретната, изрично посочена
и законосъобразна цел на изпълнение на настоящото споразумение и не се обработват допълнително от органа, който ги
е предал, нито от органа, който ги е приел, по начин, несъвместим с тази цел;

в)

личните данни следва да бъдат съответстващи, относими и
съразмерни на целта, за която се събират и/или обработват
допълнително; по-специално предадените лични данни могат
да се отнасят само за следното:
— подробни данни за лицето, което следва да се предаде
(напр. собствено име, фамилия, други предишни имена,
други използвани имена/имена, с които лицето е
известно, или псевдоними, пол, семейно положение, дата
и място на раждане, настоящо и всяко предишно
гражданство);
— паспорт, лична карта или шофьорска книжка (номер,
срок на валидност, дата на издаване, орган, който го е
издал, място на издаване);
— места на престой и маршрути;

РАЗДЕЛ V
РАЗХОДИ

Член 15
Разходи за транспорт и за транзитно преминаване
Без да се засяга правото на компетентните органи да възстановят
разходите по обратно приемане от лицето, което следва да се

— друга информация, необходима за идентифициране на
лицето, което следва да се приеме обратно, или за проучване на изискванията за обратно приемане съгласно
настоящото споразумение;
(1) Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от
24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни
(ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).
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г)

личните данни следва да бъдат точни и при необходимост,
актуализирани;

д)

личните данни следва да се съхраняват по начин, който позволява установяване на самоличността на субекта на данните,
в продължение на срок, който не превишава необходимото за
целта, за която са събрани или допълнително обработени;

е)

както предаващият орган, така и получаващият орган предприемат всяко разумно действие за гарантиране, когато е
уместно, поправянето, заличаването или блокирането на
лични данни в случаите, в които обработката им не е в съответствие с разпоредбите на настоящия член, и по-специално
поради това, че данните не са съответстващи, относими и
точни или са събрани прекомерно много данни спрямо целта
на обработка. Това включва нотифициране на другата страна
за всяка поправка, заличаване или блокиране;

ж) при поискване получаващият орган уведомява предаващия
орган за използването на предадените данни и за получените
вследствие на това от тях резултати;
з)

и)

личните данни могат да се предават само на компетентните
органи. За по-нататъшното им предаване на други органи се
изисква предварително съгласие на предаващия ги орган;
предаващият и получаващият орган са длъжни да записват в
писмена форма предаването и получаването на лични данни.

Член 17
Клауза за незасягане
1. Настоящото споразумение не засяга правата, задълженията и
отговорностите на Общността, държавите-членки и Босна и Херцеговина, произтичащи от международното право, и по-специално
от:

19.12.2007 г.

2.
Нищо в настоящото споразумение не препятства връщането
на лице по силата на други официални и неофициални
договорености.
РАЗДЕЛ VII
ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПРИЛАГАНЕ

Член 18
Съвместен комитет по обратно приемане
1.
Договарящите страни си съдействат взаимно при прилагането и тълкуването на настоящото споразумение. За целта те създават Съвместен комитет по обратно приемане (наричан по-долу
„комитетът“), който по-специално има задача по:
а)

наблюдение на прилагането на настоящото споразумение;

б)

вземане на решения относно изпълнителните договорености,
необходими за еднаквото прилагане на настоящото
споразумение;

в)

редовна обмяна на информация относно протоколите за
изпълнение, съставени от отделните държави-членки и от
Босна и Херцеговина съгласно член 19;

г)

препоръчването на изменения на настоящото споразумение и
на приложенията към него.

2.
Решенията на комитета са обвързващи за договарящите
страни.
3.
Комитетът се състои от представители на Общността и на
Босна и Херцеговина; Общността се представлява от Комисията.
4.
Комитетът заседава при необходимост по искане на една от
договарящите страни.
5.

Комитетът приема свой процедурен правилник.
Член 19

— Конвенцията за статута на бежанците от 28 юли 1951 г. и
Протокола за статута на бежанците от 31 януари 1967 г.;

Протоколи за изпълнение

— международните конвенции, определящи държавата, отговорна за разглеждане на подадени заявления за убежище;

1.
По искане на държава-членка или на Босна и Херцеговина
държавата-членка и Босна и Херцеговина съставят протокол за
изпълнение, който съдържа правила за:

— Европейската конвенция за защита на правата на човека и
основните свободи от 4 ноември 1950 г.;

а)

определянето на компетентните органи, граничните
контролно-пропускателни пунктове и размяна на контактни
точки;

— Конвенцията срещу изтезанията и други форми на жестоко,
нечовешко или унизително отношение или наказание от
10 декември 1984 г.;

б)

условията за връщане на лица под охрана, включително транзитното преминаване под конвой на граждани на трета страна
и лица без гражданство;

— международните конвенции за екстрадиция и транзитно
преминаване;

в)

допълнителни средства и документи към изброените в приложения от 1 до 5 към настоящото споразумение.

— многостранните международни конвенции и споразумения за
обратно приемане на чужди граждани.

2.
Протоколите за изпълнение, посочени в параграф 1, влизат в
сила след нотифициране на комитета по обратно приемане, посочен в член 18.
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3.
Босна и Херцеговина се съгласява да прилага всяка разпоредба от протокол за изпълнение, съставен с една държава-членка
в отношенията си с която и да е друга държава-членка, ако последната поиска това.
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Член 22

Влизане в сила, срок и прекратяване
1.
Настоящото споразумение се ратифицира или одобрява от
договарящите страни в съответствие със съответните им процедури.

Член 20
Отношение към двустранни споразумения за обратно
приемане или договорености на държавите-членки
Разпоредбите на настоящото споразумение имат предимство пред
разпоредбите на всяко друго двустранно споразумение или договореност за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица,
които са били или биха могли да бъдат сключени съгласно член 19
между отделни държави-членки и Босна и Херцеговина, доколкото разпоредбите на последните са несъвместими с тези на настоящото споразумение.
РАЗДЕЛ VIII
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 21
Териториално приложение

2. Настоящото споразумение влиза в сила на първия ден от втория месец след датата, на която договарящите страни се нотифицират взаимно за приключването на процедурите, посочени в
параграф 1.
3.

Настоящото споразумение се сключва за неопределен срок.

4.
Всяка договаряща страна може, чрез официално нотифициране на другата договаряща страна и след предварителни консултации с комитета, посочен в член 18, да преустанови временно
изцяло или отчасти изпълнението на настоящото споразумение по
отношение на граждани на трета страна и лица без гражданство по
причини за сигурност, обществен ред, защита на националната
сигурност или защита на общественото здраве. Преустановяването
влиза в сила на втория ден след деня на такава нотификация.
5.
Всяка договаряща страна може да денонсира настоящото
споразумение с официална нотификация до другата договаряща
страна. Настоящото споразумение престава да се прилага шест
месеца след датата на такава нотификация.

1.
Съгласно параграф 2 настоящото споразумение се прилага
спрямо територията, на която се прилага Договорът за създаване
на Европейската общност, и на територията на Босна и
Херцеговина.

Приложения

2.
Настоящото споразумение не се прилага за територията на
Кралство Дания.

Приложения от 1 до 7 съставляват неразделна част от настоящото
споразумение.

Член 23

Съставено в Брюксел на единадесети септември две хиляди и седма година в два екземпляра на всеки от официалните езици на страните, като текстовете на всеки един от тези езици са еднакво автентични.
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За Европейската общност
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
Az Európai Közösség részéről
Għall-Komunitá Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Pentru Comunitatea Europeană
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
För Europeiska gemenskapen
Za Evropsku zajednicu
За Европску зајелницу
Za Europsku zajednicu

За Босна и Херцеговина
Por Bosnia y Herzegovina
Za Bosnu a Hercegovinu
For Bosnien-Hercegovina
Für Bosnien und Herzegowina
Bosnia ja Hertsegoviina nimel
Γiα τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη
For Bosnia and Herzegovina
Pour la Bosnie-et-Herzégovine
Per la Bosnia-Erzegovina
Bosnijos ir Hercegovinos vardu
Bosnijas un Hercegovinas vārdā
Bosznia és Hercegovina részéről
Għall-Bożnja u Ħerzegovina
Voor Bosnië en Herzegovina
W imieniu Bośni i Hercegowiny
Pela Bósnia e Herzegovina
Pentru Bosnia s,i Herțegovina
Za Bosnu a Hercegovinu
Za Bosno in Hercegovino
Bosnia ja Hertsegovinan puolesta
För Bosnien och Hercegovina
Za Bosnu i Hercegovinu
За Босну и Херцеговину
Za Bosnu i Hercegovinu
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ОБЩ СПИСЪК С ДОКУМЕНТИ, ЧИЕТО ПРЕДСТАВЯНЕ СЕ СМЯТА ЗА ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА ГРАЖДАНСТВО
(ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 1, ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 1 И ЧЛЕН 8, ПАРАГРАФ 1)
—

Всякакъв вид паспорти или пътнически документи (национални паспорти, дипломатически паспорти, служебни
паспорти, групови паспорти и заместващи паспорти, включително детски паспорти);

—

всякакъв вид лични карти (включително временни или непостоянни лични карти и военни карти за самоличност);

—

моряшки регистрационни книжки и служебни капитански карти;

—

удостоверение за гражданство и други официални документи, придружени от друг официален документ със снимка, в
които гражданството е споменато или е ясно посочено.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ОБЩ СПИСЪК С ДОКУМЕНТИ, ЧИЕТО ПРЕДСТАВЯНЕ СЕ СМЯТА
ЗА PRIMA FACIE ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА ГРАЖДАНСТВО
(ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 1, ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 1 И ЧЛЕН 8, ПАРАГРАФ 2)
—

Фотокопия на всеки един от документите, изброени в приложение 1 към настоящото споразумение;

—

шофьорски книжки или техни фотокопия;

—

свидетелства за раждане или техни фотокопия;

—

дружествени карти за самоличност или техни фотокопия;

—

свидетелски показания;

—

показания на въпросното лице и говорен от него/нея език, включително посредством резултатите от официален тест;

—

всякакъв друг документ, който би помогнал за установяване на гражданството на въпросното лице.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ОБЩ СПИСЪК С ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЕ СМЯТАТ ЗА ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА УСЛОВИЯТА ЗА
ОБРАТНО ПРИЕМАНЕ НА ГРАЖДАНИ НА ТРЕТА СТРАНА И ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВО
(ЧЛЕН 3, ПАРАГРАФ 1, ЧЛЕН 5, ПАРАГРАФ 1 И ЧЛЕН 9, ПАРАГРАФ 1)
—

Печати на влизане/излизане или подобна заверка в пътническия документ на въпросното лице или друго доказателство
за влизане/излизане (например фотографско);

—

документи, удостоверения и всякакъв вид сметки (например сметка за хотел, талони за посещение при лекар/зъболекар,
пропуски за обществени/частни институции, договори за наем на лек автомобил, бележки за плащане с кредитни карти
и др.), които ясно показват, че въпросното лице е било на територията на запитаната държава;

—

поименни билети и/или списъци на пътниците при пътувания със самолет, влак, автобус или кораб, които показват присъствието и маршрута на въпросното лице на територията на запитаната държава;

—

информация, която сочи, че въпросното лице е ползвало услугите на куриер или пътническа агенция;

—

официални показания, направени по-специално от гранични служители или други свидетели, които могат да свидетелстват, че въпросното лице е пресякло границата;

—

официални показания на въпросното лице, направени в съдебни или административни производства.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ОБЩ СПИСЪК С ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЕ СМЯТАТ ЗА ДОКАЗАТЕЛСТВО PRIMA FACIE ЗА УСЛОВИЯТА
ЗА ОБРАТНО ПРИЕМАНЕ НА ГРАЖДАНИ НА ТРЕТА СТРАНА И ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВО
(ЧЛЕН 3, ПАРАГРАФ 1, ЧЛЕН 5, ПАРАГРАФ 1 И ЧЛЕН 9, ПАРАГРАФ 2)
—

Описание, издадено от съответните власти на запитващата държава, на мястото и обстоятелствата, при които въпросното лице е заловено, след като е влязло на територията на тази държава;

—

информация във връзка със самоличността и/или престоя на лицето, която е предоставена от международна организация (например UNHCR);

—

доклади/потвърждения на информацията от членове на семейството, други пътници и т.н.;

—

показания на въпросното лице.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
СПИСЪК С ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЕ СМЯТАТ ЗА ДОКАЗАТЕЛСТВО ИЛИ ДОКАЗАТЕЛСТВО
PRIMA FACIE ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ОБРАТНО ПРИЕМАНЕ НА БИВШИ ГРАЖДАНИ
НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЮГОСЛАВИЯ
(ЧЛЕН 3, ПАРАГРАФ 3, ЧЛЕН 9, ПАРАГРАФИ 4 И 5)

Приложение 5а (Документи, които се смятат за доказателство)
—

Свидетелства за раждане или техни фотокопия, издадени от бившата Социалистическа федеративна република
Югославия;

—

официални документи или техни фотокопия, издадени от Босна и Херцеговина или от бившата Социалистическа федеративна република Югославия, в които е посочено мястото на раждане и/или мястото на постоянно пребиваване, както
се изисква съгласно член 3, параграф 3.

Приложение 5б (Документи, които се смятат за доказателство prima facie)
—

Други документи или удостоверения или техни фотокопия, които посочват мястото на раждане на територията на Босна
и Херцеговина;

—

официални показания на въпросното лице, дадени в съдебни или административни производства.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7
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СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛЕНОВЕ 3 И 5
Страните ще полагат усилия да върнат всеки гражданин на трета страна, който не отговаря или вече не отговаря
на действащите правни условия за влизане, престой или пребиваване на техните територии, обратно в неговата
страна на произход.

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДАНИЯ
Договарящите страни отбелязват, че настоящото споразумение не се прилага за територията на Кралство Дания
или за гражданите на Кралство Дания. При тези обстоятелства е уместно Босна и Херцеговина и Дания да сключат споразумение за обратно приемане на лица при същите условия като тези в настоящото споразумение.

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИСЛАНДИЯ И НОРВЕГИЯ
Договарящите страни отбелязват тесните отношения между Европейската общност и Исландия и Норвегия, и
по-специално по силата на Споразумението от 18 май 1999 г. относно асоциирането на тези страни с въвеждането, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген. При тези обстоятелства е уместно
Босна и Херцеговина да сключи споразумение за обратно приемане с Исландия и Норвегия при същите условия
като тези в настоящото споразумение.

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ШВЕЙЦАРИЯ
Договарящите страни отбелязват, че Европейският съюз, Европейската общност и Швейцария са подписали споразумение за асоциирането на Швейцария с въвеждането, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген. Уместно е, след като това споразумение за асоцииране влезе в сила, Босна и Херцеговина да
сключи споразумение за обратно приемане с Швейцария при същите условия като тези в настоящото
споразумение.
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РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА
от 8 ноември 2007 година
относно сключването на Споразумение между Европейската общност и Република Албания за
улесняване на издаването на визи
(2007/821/ЕО)
СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

(6)

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,
и по-специално член 62, параграф 2, буква б), i) и ii), във връзка с
член 300, параграф 2, първа алинея, първо изречение и член 300,
параграф 3, първа алинея от него,

РЕШИ:

като взе предвид предложението на Комисията,

В съответствие с Протокола относно позицията на Дания,
приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност, Дания не
участва в приемането на настоящото решение, не е обвързана от него и не го прилага,

Член 1

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

Споразумението между Европейската общност и Република
Албания за улесняване на издаването на визи се одобрява с настоящото от името на Общността.

като има предвид, че:

Текстът на споразумението е приложен към настоящото решение.

(1)

(2)

Комисията договори от името на Европейската общност
споразумение с Република Албания за улесняване на издаването на визи.
Споразумението бе подписано от името на Европейската
общност на 18 септември 2007 г. при условие възможното
му сключване на по-късна дата, в съответствие с Решение на
Съвета, прието на 18 септември 2007 г.

(3)

Споразумението следва да бъде одобрено.

(4)

Със споразумението се създава Съвместен комитет за управление на споразумението, който може да приема свой процедурен правилник. В този случай е уместно да се предвиди
опростена процедура за определяне на позицията на
Общността.

(5)

В съответствие с Протокола относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия и Протокола относно интегрирането на достиженията на правото от Шенген в рамките
на Европейския съюз, приложени към Договора за Европейския Съюз и Договора за създаване на Европейската общност, Обединеното кралство и Ирландия не участват в
приемането на това решение, не са обвързани от него и не
го прилагат.

(1) Становище от 24 октомври 2007 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

Член 2
Председателят на Съвета връчва уведомлението съгласно член 14,
параграф 1 от споразумението (2).
Член 3
Комисията, подпомагана от експерти от държавите-членки, представлява Общността в Съвместния комитет от експерти, създаден с
член 12 от споразумението.
Член 4
Позицията на Общността в рамките на Съвместния комитет от експерти с оглед приемането на негов процедурен правилник съгласно член 12, параграф 4 от споразумението се взема от Комисията
след консултация със специален комитет, определен от Съвета.
Член 5
Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.
Съставено в Брюксел на 8 ноември 2007 година.
За Съвета
Председател
R. PEREIRA

(2) Датата на влизане в сила на споразумението ще бъде публикувана в
Официален вестник на Европейския съюз от генералния секретариат на
Съвета.
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СПОРАЗУМЕНИЕ
между Европейската общност и Република Албания за улесняване на издаването на визи
EВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ,
наричана по-долу „Общността“,
и
РЕПУБЛИКА АЛБАНИЯ,
наричани по-долу „страните“,
като взеха предвид Споразумението за стабилизиране и асоцииране (ССА) между Европейската общност и Република Албания,
което бе подписано на 12 юни 2006 г. и което в момента управлява отношенията с Република Албания;
като потвърждават намерението за тясно сътрудничество в рамките на съществуващите структури на ССА за либерализация
на визовия режим между Република Албания и Европейския съюз в съответствие със заключенията на срещата на върха Европейски съюз — Западни Балкани, състояла се в Солун на 21 юни 2003 г.;
в желанието си, като първа конкретна стъпка към безвизов режим на пътуване, да улеснят контактите между народите като
важно условие за стабилно развитие на икономическите, хуманитарните, културните, научните и други връзки чрез улесняване на издаването на визи за граждани на Република Албания;
като имат предвид, че от 4 август 2000 г. гражданите на ЕС са освободени от изискването за визи, когато пътуват до Република Албания за период от време, ненадвишаващ 90 дни в рамките на период от 180 дни, или за транзитно преминаване
през територията на Република Албания;
като приемат, че ако Република Албания въведе отново изискването за визи за гражданите на ЕС, същите улеснения, предоставени съгласно настоящото споразумение на гражданите на Република Албания, ще се прилагат автоматично, на базата на
реципрочност, за гражданите на ЕС;
като приемат, че улесненията за издаване на визи не следва да водят до незаконна миграция и като отделят специално внимание на сигурността и на реадмисията;
като взеха предвид влизането в сила на Споразумението между Европейската общност и Република Албания за реадмисия на
лица, пребиваващи без разрешение;
като взеха предвид Протокола относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия и Протокола относно интегрирането
на достиженията на правото от Шенген в рамките на Европейския съюз, приложени към Договора за Европейския съюз и
Договора за създаване на Европейската общност, и като потвърждават, че разпоредбите на настоящото споразумение не се прилагат за Обединеното кралство и Ирландия;
като взеха предвид Протокола относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност, и като потвърждават, че разпоредбите на настоящото споразумение не се прилагат за Кралство Дания,
СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1
Цел и приложно поле

същите улеснения, предоставени съгласно това споразумение на
гражданите на Република Албания, ще се прилагат автоматично,
на базата на реципрочност, за съответните граждани на ЕС.
Член 2

1.
Целта на настоящото споразумение е да улесни издаването
на визи на гражданите на Република Албания за планиран престой
за срок от не повече от 90 дни в рамките на период от 180 дни.

2.
Ако Република Албания въведе отново изискването за визи
за гражданите на ЕС или за определени категории граждани на ЕС,

Обща клауза
1.
Визовите облекчения, предвидени в настоящото споразумение, се прилагат за гражданите на Република Албания само дотолкова, доколкото те не са освободени от изискването за визи от
законовите и подзаконовите разпоредби на Общността или
държавите-членки, настоящото споразумение или други международни споразумения.
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2.
Националното право на Република Албания или на
държавите-членки, или правото на Общността, се прилага по отношение на въпроси, които не са обхванати от разпоредбите на
настоящото споразумение, като отказ за издаване на виза, признаване на пътнически документи, доказателство за достатъчни средства за издръжка, отказ за влизане в страната и мерки за
експулсиране.

б)
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за бизнесмени и представители на бизнес организации:
— писмено искане от домакин — юридическо лице или
дружество, организация, или офис или филиал на такова
юридическо лице или дружество, държавни или местни
власти на държавата-членка или организационни комитети на търговско-промишлени изложения, конференции
и симпозиуми, провеждани на териториите на
държавите-членки, заверено от Търговската палата на
Република Албания;

Член 3
Определения
в)

за журналисти:

За целите на настоящото споразумение:
а)

„държава-членка“ означава всяка държава-членка на Европейския съюз, с изключение на Кралство Дания, Република
Ирландия и Обединеното кралство;

б)

„гражданин на Европейския съюз“ означава гражданин на
държава-членка съгласно посоченото в буква a);

в)

„гражданин на Република Албания“: означава лице, което
притежава албанско гражданство;

г)

„виза“ означава разрешително, издадено от държава-членка,
или решение, взето от такава държава, което е необходимо с
оглед на:

— удостоверение или друг документ, издаден от професионална организация, доказващ, че въпросното лице е квалифициран журналист, и документ, издаден от
неговия/нейния работодател, в който се посочва, че целта
на пътуването е осъществяване на журналистическа
дейност;
г)

— писмено искане от организацията домакин за участие в
тези дейности;
д)

— влизане за планиран престой в държава-членка или в
няколко държави-членки за срок от не повече от 90 дни
общо,

„законно пребиваващо лице“ означава гражданин на Република Албания, на когото е разрешено или който има право да
остане за повече от 90 дни на територията на държава-членка
въз основа на законодателството на Общността или на националното законодателство.

за представители на организации на гражданското общество,
когато предприемат пътуване с цел образователна подготовка,
семинари, конференции, включително в рамките на програми
за обмен:
— писмено искане, издадено от организацията домакин,
потвърждение, че лицето представлява организация на
гражданското общество и удостоверение за учредяване на
такава организация от съответния регистър, издадено от
държавен орган в съответствие с националното
законодателство;

— влизане с цел транзитно преминаване през територията
на тази държава-членка или на няколко държави-членки;
д)

за лица, участващи в научни, културни и артистични дейности, включително университетски програми и други програми
за обмен:

е)

ученици, студенти, докторанти и специализанти и придружаващи ги преподаватели, които предприемат пътувания с цел
обучение или образование, включително в рамките на програми за обмен, както и други училищни дейности:

Член 4
— писмено искане или удостоверение за записване от приемащия университет, академия, институт, колеж или училище, или студентска карта или удостоверение за
курсовете, които лицето ще посещава;

Писмени доказателства относно целта на пътуването
1.
За следните категории граждани на Република Албания са
достатъчни следните документи за обосноваване на целта на пътуване до другата страна:
а)

ж) за участници в международни спортни мероприятия и лицата,
които ги придружават служебно:

за членове на официални делегации, които в резултат на официална покана, отправена до Република Албания, участват в
срещи, консултации, преговори или програми за обмен, както
и в мероприятия, провеждани на територията на държавитечленки от междуправителствени организации:
— писмо, издадено от орган на Република Албания,
потвърждаващо, че кандидатът е член на албанска делегация, която пътува до територията на държавитечленки, за да участва в гореспоменатите мероприятия,
придружено от копие на официалната покана;

— писмено искане от организацията домакин: компетентни
органи, национални спортни федерации и национални
олимпийски комитети на държавите-членки;
з)

за участници в официални програми за обмен, организирани
от побратимени градове:
— писмено искане от административния ръководител/кмет
на тези градове;

19.12.2007 г.
и)
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за близки роднини — съпруг(а), деца (включително осиновени), родители (включително настойници), баби и дядовци и
внуци, посещаващи албански граждани, които пребивават
законно на територията на държавите-членки:

п)

за посещение на военни и граждански гробища:

р)

— официален документ, потвърждаващ съществуването и
запазването на гроба, както и семейната или друга родствена връзка между кандидата и покойника;
к)

за лица, преследвани по политически причини по време на
комунистическия режим в Република Албания:
— удостоверение, издадено от Института за интеграция на
преследваните лица в съответствие с член 3 от Закон
№ 7748 от 29.7.1993 г., посочващ статута на лице,
преследвано по политически причини по време на комунистическия режим в Република Албания, и писмо за
покана от компетентен орган, национална или международна организация, включително НПО от държавачленка или от европейска институция за участие в
дейности, включително такива, свързани с техния статут;

л)

шофьори, извършващи международни транспортни услуги на
товари и пътници до териториите на държавите-членки с превозни средства, регистрирани в Република Албания;
— писмено искане от националната асоциация (съюз) на
превозвачите на Република Албания, предвиждащо превоз по международните пътища, в което се посочват
целта, продължителността и честотата на пътуванията;

н)

за лица на посещение по медицински причини и необходимите придружаващи лица:

с)

за упражняващите свободни професии, участващи в международни изложения, конференции, симпозиуми, семинари и
други подобни мероприятия, провеждани на територията на
държавите-членки:
— писмено искане от организацията домакин, потвърждаващо, че въпросното лице участва в събитието;

за представители на религиозни общности:
— писмено искане от религиозна общност, регистрирана в
Република Албания, посочващо целта, продължителността и честотата на пътуванията.

2.
Писменото искане, посочено в параграф 1 от настоящия
член, следва да съдържа следните данни:
а)

за поканеното лице — име и фамилия, дата на раждане, пол,
гражданство, номер на документа за самоличност, период и
цел на пътуването, брой на влизанията и където е уместно,
имената на съпруга(та) и децата, придружаващи поканеното
лице;

б)

за лицето, което отправя поканата — име, фамилия и адрес;
или

в)

за юридическото лице, дружеството или организацията, които
отправят поканата — пълно наименование и адрес, и
— ако искането е издадено от организация — името и
длъжността на лицето, което подписва искането,
— ако лицето, което отправя поканата, е юридическо лице
или дружество, офис или филиал на такова юридическо
лице или дружество със седалище на територията на
държава-членка, регистрационният номер съгласно
националното
законодателство
на
съответната
държава-членка.

3.
За категориите лица, посочени в параграф 1 от настоящия
член, всички категории визи се издават по опростената процедура
без изискване на друга обосновка, покана или потвърждаване във
връзка с целта на пътуването, предвидени от законодателството на
държавите-членки.

— официален документ от медицинската институция,
потвърждаващ необходимостта от медицинска грижа в
тази институция, необходимостта от придружител и
доказателство за достатъчни финансови средства за заплащане на лечението;
о)

за лица на посещение с цел присъствие на погребални
церемонии:
— официален документ, потвърждаващ смъртта, както и
семейната или друга родствена връзка между кандидата
и покойника;

м) за лица, пътуващи с цел туризъм:
— удостоверение или документ за извършено плащане,
издаден от пътническа агенция или туроператор, акредитиран от държава-членка в рамките на местното консулско сътрудничество, потвърждаващ резервацията за
организирано пътуване;

за членовете на влаков и локомотивен персонал и персонал на
хладилни вагони на международни влакове, пътуващи до
териториите на държавите-членки:
— писмено искане от компетентното железопътно дружество на Република Албания, посочващо целта, продължителността и честотата на пътуванията;

— писмено искане от лицето домакин;
й)
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Член 5
Издаване на многократни визи
1.
Дипломатическите мисии и консулските служби на
държавите-членки издават многократни визи със срок на валидност до пет години на следните категории лица:
а)

членове на Съвета на министрите, парламента, Конституционния и Върховния съд, ако те не са освободени от изискването
за виза с настоящото споразумение, при изпълнението на служебните им задължения, със срок на валидност, ограничен до
срока им на работа, ако той е по-кратък от 5 години;

L 334/88
б)

в)
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за постоянни членове на официални делегации, които в резултат на официална покана, отправена до Република Албания,
участват редовно в срещи, консултации, преговори или програми за обмен, както и в мероприятия, провеждани на територията на държавите-членки от междуправителствени
организации;
съпрузи и деца (включително осиновени), които са на възраст
под 21 години или са на издръжка, и родители, посещаващи
граждани на Република Албания, които пребивават законно
на територията на държавите-членки, със срок на валидност,
ограничен до срока на валидност на разрешителното им за
законно пребиваване.

2.
Дипломатическите мисии и консулските служби на
държавите-членки издават многократни визи със срок на валидност до една година на следните категории лица, при условие че
през предходната година са получили поне една виза, използвали
са я в съответствие със законите за влизане и престой на посетената страна и че съществуват основания за искане на многократна
виза:
а)

б)

членове на официални делегации, които в резултат на официална покана, отправена до Република Албания, участват
редовно в срещи, консултации, преговори или програми за
обмен, както и в мероприятия, провеждани на територията на
държавите-членки от междуправителствени организации;
бизнесмени и представители на бизнес организации, които
пътуват редовно до държавите-членки;

в)

лица, участващи в научни, културни и артистични дейности,
включително университетски и други програми за обмен,
които пътуват редовно до държавите-членки;

г)

участници в международни спортни мероприятия и лица,
които ги придружават служебно;

д)

журналисти;

е)

участници в официални програми за обмен, организирани от
побратимени градове;

ж) шофьори, извършващи международни транспортни услуги на
товари и пътници до териториите на държавите-членки с превозни средства, регистрирани в Република Албания;
з)

лица, които се нуждаят от редовни посещения по медицински причини и необходимите придружаващи лица.

и)

членове на влаков и локомотивен персонал, и на персонал на
хладилни вагони на международни влакове, пътуващи до
териториите на държавите-членки;

й)

студенти и докторанти и специализанти, които предприемат
редовни пътувания с цел обучение или образование, включително в рамките на програми за обмен;

к)

представители на религиозни общности, регистрирани в
Република Албания, които пътуват редовно до държавитечленки;

л)

19.12.2007 г.

представители на организации на гражданското общество,
когато предприемат редовни пътувания с цел обучение, семинари, конференции, включително в рамките на програми за
обмен;

м) упражняващите свободни професии, участващи в международни изложения, конференции, симпозиуми, семинари и
други подобни мероприятия, които пътуват редовно до
държавите-членки.
3.
Дипломатическите мисии и консулските служби на
държавите-членки издават многократни визи със срок на валидност минимум 2 години и максимум 5 години на категориите
лица, посочени в параграф 2 от настоящия член, при условие че
през предходните две години те са използвали едногодишната многократна виза в съответствие със законите за влизане и престой на
посетената държава и че основанията за искане на многократна
виза все още са валидни.
4.
Общият срок на престой за лицата, посочени в параграфи от
1 до 3 от настоящия член, не трябва да надвишава 90 дни в рамките на период от 180 дни на територията на държавите-членки.
Член 6
Такси за обработка на заявленията за визи
1.
Таксата за обработка на заявленията за визи на граждани на
Република Албания е в размер на 35 EUR.
Горепосочената сума може да бъде преразгледана в съответствие с
процедурата, предвидена в член 14, параграф 4.
Ако Република Албания въведе отново изискването за визи за
гражданите на ЕС, визовата такса, която ще наложи Република
Албания, няма да е по-висока от 35 EUR или от уговорената сума,
ако таксата бъде преразгледана в съответствие с процедурата, предвидена в член 14, параграф 4.
2.
Следните категории лица са освободени от такси за обработка на заявлението за виза:
а)

за близки роднини — съпрузи, деца (включително осиновени), родители (включително настойници), баби и дядовци и
внуци на албански граждани, които пребивават законно на
територията на държавите-членки;

б)

за членове на официални делегации, които в резултат на официална покана, отправена до Република Албания, участват в
срещи, консултации, преговори или програми за обмен, както
и в мероприятия, провеждани на територията на държавитечленки от междуправителствени организации;

в)

членове на Съвета на министрите, парламента, Конституционния и Върховния съд, в случай че не са освободени от изискването за виза с настоящото споразумение;

г)

ученици, студенти, докторанти и специализанти и придружаващите ги преподаватели, които предприемат пътувания с цел
обучение или образование;

д)

деца на възраст под 6 години;

е)

лица с увреждания и лицето, което ги придружава, ако е
необходимо;

19.12.2007 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

ж) лица, които са представили документи, доказващи необходимостта от пътуването им по хуманитарни причини, включително с цел получаване на спешна медицинска помощ, и
човекът, придружаващ такова лице, или с цел присъствие на
погребение на близък роднина, или за посещение на близък
роднина, който е сериозно болен;
з)

участници в международни спортни мероприятия и лица,
които ги придружават служебно;

и)

лица, участващи в научни, културни и артистични дейности,
включително университетски и други програми за обмен;

й)

участници в официални програми за обмен, организирани от
побратимени градове;

к)

л)

лица, преследвани по политически причини по време на
комунистическия режим;
пенсионери;

м) представители на организации на гражданското общество,
пътуващи с цел участие в срещи, семинари, програми за обмен
и образователни курсове;
н)

журналисти;

о)

представители на религиозни общности, регистрирани в
Република Албания;

L 334/89
Член 8

Заминаване в случай на изгубени или откраднати
документи
Граждани на Европейския съюз и на Република Албания, които са
изгубили своите документи за самоличност или от които тези
документи са били откраднати по време на престоя им на територията на Република Албания или на държавите-членки, могат да
напуснат тази територия въз основа на валидни документи за самоличност, разрешаващи им да пресекат границата, издадени от дипломатическите мисии или консулските служби на държавитечленки или на Република Албания, без каквато и да е виза или
друго разрешително.
Член 9
Удължаване на визата при извънредни обстоятелства
Визите на гражданите на Република Албания, които нямат възможност да напуснат територията на държавите-членки в срока,
посочен в техните визи, в резултат на обстоятелства, представляващи непреодолима сила, се продължават безплатно в съответствие
с действащото законодателство на приемащата държава за срока,
необходим за тяхното завръщане в страната на постоянното им
пребиваване.
Член 10

п)

шофьори, извършващи международни транспортни услуги на
товари и пътници до териториите на държавите-членки с превозни средства, регистрирани в Република Албания;

р)

членове на влаков и локомотивен персонал, и на персонал на
хладилни вагони на международни влакове, пътуващи до
териториите на държавите-членки;

с)

упражняващите свободни професии, участващи в международни изложения, конференции, симпозиуми, семинари и
други подобни мероприятия, провеждани на територията на
държавите-членки.
Член 7
Продължителност на процедурите за обработка на
заявленията за визи

Дипломатически паспорти
1.
Гражданите на Република Албания, които притежават
валидни дипломатически паспорти, могат да влизат, излизат и да
преминават транзитно през териториите на държавите-членки, без
да притежават визи.
2.
Лицата, посочени в параграф 1 от настоящия член, могат да
остават на териториите на държавите членки за срок не по-дълъг
от 90 дни в рамките на период от 180 дни.
Член 11
Териториална валидност на визите
Съобразно националните правила и разпоредби относно националната сигурност на държавите-членки и при спазване на правилата на ЕС за издаване на визи с ограничена териториална
валидност на гражданите на Република Албания е разрешено да
пътуват в рамките на територията на държавите-членки на равноправна основа с гражданите на Европейския съюз.

1.
Дипломатическите мисии и консулските служби на
държавите-членки вземат решение относно искането за издаване
на виза в рамките на 10 календарни дни от датата на получаване
на заявлението и документите, необходими за издаване на виза.
2.
Срокът за вземане на решение относно заявлението за виза
може да бъде удължен до 30 календарни дни в отделни случаи, и
по-специално, когато е необходимо по-внимателно проучване на
заявлението.
3.
Срокът за вземане на решение относно заявлението за виза
може да бъде съкратен до 3 работни дни или по-малко в спешни
случаи.

Член 12
Съвместен комитет за управление на споразумението
1.
Страните сформират Съвместен комитет от експерти (наричан по-долу „Комитета“), съставен от представители на Европейската общност и Република Албания. Общността се представлява
от Комисията на Европейските общности, подпомагана от експерти
от държавите-членки.
2.
а)

Комитетът има, по-специално, следните задачи:
наблюдение на изпълнението на настоящото споразумение;
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предлагане на изменения или допълнения към настоящото
споразумение;
разрешаване на спорове, произтичащи от тълкуването или
прилагането на разпоредбите на настоящото споразумение.

3.
Комитетът заседава всеки път, когато е необходимо по искане
на една от страните и най-малко веднъж годишно.
4.
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Член 14
Заключителни клаузи

1.
Настоящото споразумение се ратифицира или одобрява от
страните в съответствие с техните процедури и влиза в сила на първия ден от втория месец след датата, на която страните се уведомяват една друга относно приключването на посочените по-горе
процедури.

Комитетът приема свой процедурен правилник.
Член 13
Връзка на настоящото споразумение с двустранни
споразумения между държави-членки и Република
Албания

1.
Считано от влизането му в сила, настоящото споразумение
има предимство пред разпоредбите на двустранните или многостранни споразумения или спогодби, сключени между отделните
държави-членки и Република Албания дотолкова, доколкото разпоредбите на последните споразумения или спогодби обхващат
въпроси, които са предмет на настоящото споразумение.
2.
Разпоредбите на двустранни споразумения или спогодби
между отделни държави-членки и Република Албания, подписани
преди 1 януари 2007 г., предвиждащи освобождаването на притежателите на служебни паспорти от изискванията за издаване на
визи, продължават да се прилагат за срок от 5 години от влизане в
сила на настоящото споразумение, без да накърняват правото на
съответните държави-членки или на Република Албания да денонсират или преустановят тези двустранни споразумения по време на
този период от 5 години.

2. Настоящото споразумение се сключва за неопределен период
от време, освен ако се прекрати в съответствие с параграф 5 от настоящия член.
3.
Настоящото споразумение може да бъде изменяно с писменото съгласие на страните. Измененията влизат в сила след като
страните са се уведомили една друга за приключването на техните
вътрешни процедури, необходими за тази цел.
4.
Всяка страна може да преустанови изцяло или отчасти
изпълнението на настоящото споразумение по причини, свързани
с обществения ред, защитата на националната сигурност или защитата на общественото здраве. Другата страна се уведомява за решението за преустановяване не по-късно от 48 часа преди неговото
влизане в сила. Страната, преустановила прилагането на настоящото споразумение, информира незабавно другата страна веднага
щом причините за това преустановяване престанат да съществуват.
5.
Всяка страна може да прекрати настоящото споразумение с
писмено уведомление на другата страна. Настоящото споразумение престава да бъде в сила 90 дни след датата на такова
уведомление.

Съставено в Брюксел на единадесети септември две хиляди и седма година в два екземпляра на всеки от официалните езици на страните, като всеки един от тези текстове е еднакво автентичен.
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За Европейската общност
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
Az Európai Közösség részéről
Għall-Komunitá Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Pentru Comunitatea Europeană
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
För Europeiska gemenskapen
Za Evropsku zajednicu
За Европску заједнитгу
Për Kommunitetin Europian

За Република Албaния
Por la República de Albania
Za Albánskou republiku
For Republikken Albanien
Für die Republik Albanien
Albaania Vabariigi nimel
Για τη Δημοκρατiα της Αλβανίας
For the Republic of Albania
Pour la République d’Albanie
Per la Repubblica d’Albania
Albānijas Republikas vārdā
Albanijos Respublikos vardu
az Albán Köztársaság részéről
Għar-Repubblika ta’ l-Albanija
Voor de Republiek Albanië
W imieniu Republiki Albanii
Pela República da Albânia
Pentru Republica Albania
Za Albánsku republiku
Za Republiko Albanijo
Albanian tasavallan puolesta
För Republiken Albanien
Për Republikën e Shqipërisë
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРОТОКОЛ КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, КОИТО НЕ ПРИЛАГАТ ИЗЦЯЛО ДОСТИЖЕНИЯТА
НА ПРАВОТО ОТ ШЕНГЕН

Държавите-членки, които са обвързани с достиженията на правото от Шенген, но които все още не издават шенгенски визи
в очакване на съответното решение на Съвета във връзка с това, издават национални визи, чиято валидност е ограничена до
тяхната собствена територия.
Тези държави-членки могат да признават едностранно шенгенските визи и разрешенията за пребиваване с цел транзитно преминаване през тяхната територия в съответствие с Решение № 895/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни
2006 г.
Тъй като Решение № 895/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. не се прилага за Румъния и
България, Европейската комисия ще предложи подобни разпоредби с цел тези страни да могат да признаят едностранно шенгенските визи и разрешения за пребиваване и други подобни документи, издадени от други държави-членки, които все още
не са изцяло интегрирани в Шенгенското пространство, за целите на транзитно преминаване през тяхната територия.
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СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ, ОТНАСЯЩА СЕ ДО ДАНИЯ
Страните отбелязват, че настоящото споразумение не се прилага към процедурите за издаване на визи от дипломатически мисии и консулски служби на Кралство Дания.
При такива обстоятелства е желателно властите на Дания и Република Албания да сключат без забавяне двустранно споразумение за улесняване на издаването на визи за краткосрочно пребиваване при условия, сходни с
тези на споразумението между Европейската общност и Република Албания.

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ, ОТНАСЯЩА СЕ ДО ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО И ИРЛАНДИЯ
Страните отбелязват, че настоящото споразумение не се прилага към процедурите за издаване на визи от дипломатически мисии и консулски служби на Обединеното кралство и Ирландия.
При такива обстоятелства е желателно властите на Обединеното кралство, Ирландия и Република Албания да
сключат двустранни споразумения за улесняване на издаването на визи.

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ, ОТНАСЯЩА СЕ ДО ИСЛАНДИЯ И НОРВЕГИЯ
Страните вземат предвид тясното сътрудничество между Европейската общност и Норвегия и Исландия, и
по-специално по силата на Споразумението от 18 май 1999 г. относно присъединяването на тези страни към
процеса на изпълнение, прилагане и развитие на достиженията на правото от Шенген.
При такива обстоятелства е желателно властите на Норвегия, Исландия и Република Албания да сключат без
забавяне двустранни споразумения за улесняване на издаването на визи за краткосрочно пребиваване при условия, сходни с тези на споразумението между Европейската общност и Република Албания.

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ, ОТНАСЯЩА СЕ ДО КОНФЕДЕРАЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ И ЛИХТЕНЩАЙН
(ако е необходима)

Ако Споразумението между ЕС, ЕО и Конфедерация Швейцария относно присъединяването на Конфедерация
Швейцария към процеса на изпълнение, прилагане и развитие на достиженията на правото от Шенген и протоколите към настоящото споразумение, отнасящи се до Лихтенщайн, са влезли в сила до момента на приключване на преговорите с Република Албания, ще бъде съставена подобна декларация по отношение на
Швейцария и Лихтенщайн.
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ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ЗА ДОСТЪП НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ВИЗИ И
ХАРМОНИЗИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ОТНОСНО ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ВИЗИ ЗА
КРАТКОСРОЧНО ПРЕБИВАВАНЕ И ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ ПРИ
КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ВИЗИ ЗА КРАТКОСРОЧНО ПРЕБИВАВАНЕ
Като отчита колко е важна прозрачността за кандидатите за визи, Европейската общност напомня, че законодателното предложение за преработка на Общите указания за работа на консулските служби относно визите за
дипломатически мисии и консулски служби бе прието на 19 юли 2006 г. от Европейската комисия и разглежда
въпроса за условията на достъп на кандидатите за визи до дипломатическите мисии и консулските служби на
държавите-членки.
Във връзка с информацията, която трябва да бъде предоставена на кандидатите за визи, Европейската общност
счита, че е необходимо да се вземат подходящи мерки:
— В най-общ план, да се изготви основна информация за кандидатите относно процедурите и условията за
кандидатстване за визи и за тяхната валидност.
— Европейската общност ще изготви списък с минимални изисквания, за да гарантира, че на албанските кандидати е предоставена съгласувана и уеднаквена основна информация и от тях се изисква да предоставят
по принцип същите съпътстващи документи.
Горепосочената информация, включваща списъка с акредитирани пътнически агенции и туроператори в рамките на местното консулско сътрудничество, трябва да бъде широко разпространена (на информационните табла
на консулствата, във вид на брошури, чрез уебсайтове и др.).
Дипломатическите мисии и консулските служби на държавите-членки предоставят информация относно
съществуващите възможности съгласно достиженията на правото от Шенген за улесняване на издаването на визи
за краткосрочно пребиваване за всеки отделен случай, и по-специално за добросъвестни кандидати.

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ЗА ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА
ИЗДАВАНЕ НА ВИЗИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА СЛУЖЕБНИ ПАСПОРТИ
Тъй като освобождаването на притежателите на служебни паспорти от изискванията за издаване на визи, предвидени в двустранните споразумения или спогодби между отделните държави-членки и Република Албания,
подписани преди 1 януари 2007 г., ще продължават да се прилагат само за срок от 5 години от влизане в сила
на настоящото споразумение, без да се накърнява правото на съответните държави-членки или на Република
Албания да денонсират или преустановят тези двустранни споразумения по време на този срок от 5 години,
Европейската общност ще преоцени положението на притежателите на служебни паспорти най-късно 4 години
след влизане в сила на настоящото споразумение, с оглед на възможно изменение на споразумението с тази цел
в съответствие с процедурата, предвидена в член 14, параграф 3.

19.12.2007 г.
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ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ОТНОСНО ОБЛЕКЧЕНИЯТА
ЗА ЧЛЕНОВЕ НА СЕМЕЙСТВАТА И ДОБРОСЪВЕСТНИ КАНДИДАТИ
Европейската общност отбелязва предложението на Република Албания да се даде по-широко определение на
понятието „членове на семейството“, които се ползват от визови облекчения, както и значението, което Република Албания придава на опростяване на придвижването на тази категория лица.
С цел да улесни мобилността на увеличен брой лица, които имат семейни връзки (особено сестри и братя и техните деца) с граждани на Албания, които пребивават законно на територията на държавите-членки, Европейската общност приканва консулските служби на държавите-членки да се възползват в пълна степен от
съществуващите възможности в достиженията на правото на Общността за улесняване на издаването на визи на
тази категория лица, включително по-специално, опростяването на документните доказателства, изисквани от
кандидатите, освобождаването от такси за обработка и, където е уместно, издаването на многократни входни
визи.
Освен това Европейската общност приканва също така консулските служби на държавите-членки да се възползват в пълна степен от тези възможности за улесняване на издаването на визи за добросъвестни кандидати.

L 334/95
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РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА
от 8 ноември 2007 година
за сключване на Споразумение между Европейската общност и Босна и Херцеговина за улесняване
на издаването на визи
(2007/822/EO)
СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

(6)

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,
и по-специално член 62, параграф 2, буква б), i) и ii) във връзка с
член 300, параграф 2, първа алинея, първо изречение и член 300,
параграф 3, първа алинея от него,

РЕШИ:

като взе предвид предложението на Комисията,

В съответствие с Протокола относно позицията на Дания,
приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност, Дания не
участва в приемането на настоящото решение, не е обвързана от него и не го прилага,

Член 1

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

Споразумението между Европейската общност и Босна и Херцеговина за улесняване на издаването на визи се одобрява с настоящото от името на Общността.

като има предвид, че:

Текстът на споразумението е приложен към настоящото решение.

(1)

(2)

Комисията договори от името на Европейската общност
споразумение с Босна и Херцеговина за улесняване на издаването на визи.
Споразумението беше подписано от името на Европейската
общност на 18 септември 2007 г. при условие възможното
му сключване на по-късна дата в съответствие с решението
на Съвета, прието на 18 септември 2007 г.

(3)

Споразумението следва да бъде одобрено.

(4)

Със споразумението се създава Съвместен комитет за управление на споразумението, който може да приема свой процедурен правилник. В този случай е уместно да се предвиди
опростена процедура за определяне на позицията на
Общността.

(5)

В съответствие с Протокола относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия и Протокола относно интегрирането на достиженията на правото от Шенген в рамките
на Европейския съюз, приложени към Договора за Европейския Съюз и към Договора за създаване на Европейската
общност, Обединеното кралство и Ирландия не участват в
приемането на настоящото решение, не са обвързани от
него и не го прилагат.

(1) Становище от 24 октомври 2007 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

Член 2
Председателят на Съвета връчва уведомлението, предвидено в
член 14, параграф 1 от споразумението (2).
Член 3
Комисията, подпомагана от експерти от държавите-членки, представлява Общността в Съвместния комитет от експерти, създаден
съгласно член 12 от споразумението.
Член 4
Позицията на Общността в рамките на Съвместния комитет от експерти с оглед приемането на негов процедурен правилник съгласно член 12, параграф 4 от споразумението се приема от Комисията
след консултация със специален комитет, определен от Съвета.
Член 5
Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.
Съставено в Брюксел на 8 ноември 2007 година.
За Съвета
Председател
R. PEREIRA

(2) Датата на влизане в сила на споразумението ще бъде публикувана в
Официален вестник на Европейския съюз от генералния секретариат на
Съвета.

19.12.2007 г.
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СПОРАЗУМЕНИЕ
между Европейската общност и Босна и Херцеговина за улесняване на издаването на визи
ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ,

наричана по-долу „Общността“;

и

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА,

наричани по-долу „страните“;

В ЖЕЛАНИЕТО СИ, КАТО ПЪРВА КОНКРЕТНА СТЪПКА КЪМ БЕЗВИЗОВ РЕЖИМ НА ПЪТУВАНЕ, да улеснят контактите
между народите като важно условие за стабилно развитие на икономическите, хуманитарните, културните, научните и други
връзки чрез улесняване на издаването на визи за граждани на Босна и Херцеговина,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че считано от 21 юли 2005 г. всички граждани на ЕС са освободени от изискването за визи, когато
пътуват до Босна и Херцеговина за период от време, ненадвишаващ 90 дни, или за транзитно преминаване през територията
на Босна и Херцеговина,

КАТО ПРИЕМАТ, че ако Босна и Херцеговина въведе отново изискването за визи за гражданите на ЕС, същите улеснения, предоставени съгласно настоящото споразумение на гражданите на Босна и Херцеговина, ще се прилагат автоматично на базата
на реципрочност за гражданите на ЕС,

КАТО ПРИЕМАТ, че улесненията за издаване на визи не трябва да водят до незаконна миграция и като отделят специално
внимание на сигурността и на реадмисията,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД Протокола относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия и Протокола относно интегрирането на достиженията на правото от Шенген в рамките на Европейския съюз, приложени към Договора за Европейския съюз
и към Договора за създаване на Европейската общност, и като потвърждават, че разпоредбите на настоящото споразумение не
се прилагат за Обединеното кралство и Ирландия,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД Протокола относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност, и като потвърждават, че разпоредбите на настоящото споразумение не се прилагат за Кралство Дания,
СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

Член 2

Цел и приложно поле

Обща клауза

1.
Целта на настоящото споразумение е да улесни издаването на
визи на гражданите на Босна и Херцеговина за планиран престой за
срок от не повече от 90 дни в рамките на период от 180 дни.

1.
Визовите облекчения, предвидени в настоящото споразумение, се прилагат към гражданите на Босна и Херцеговина само
дотолкова, доколкото те не са освободени от изискването за визи
със законите и регламентите на Общността или държавите-членки,
настоящото споразумение или други международни споразумения.

2.
Ако Босна и Херцеговина въведе отново изискването за визи
за гражданите на ЕС или за някои категории граждани на ЕС, същите
улеснения, предоставени съгласно настоящото споразумение на
гражданите на Босна и Херцеговина, ще се прилагат автоматично на
базата на реципрочност за съответните граждани на ЕС.

2.
Националното право на Босна и Херцеговина или на
държавите-членки, или правото на Общността, се прилага по отношение на проблеми, които не са обхванати от разпоредбите на
настоящото споразумение, като отказ за издаване на виза, признаване на пътнически документи, доказателство за достатъчни средства за издръжка, отказ за влизане в страната и мерки за
експулсиране.
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органи на държавата-членка или организационни комитети на търговско-промишлени изложения, конференции
и симпозиуми, провеждани на териториите на
държавите-членки, заверено от Външнотърговската
камара на Босна и Херцеговина;

Член 3
Определения
За целите на настоящото споразумение:
а)

„държава-членка“ означава всяка държава-членка на Европейския съюз, с изключение на Кралство Дания, Република
Ирландия и Обединеното кралство;

б)

„гражданин на Европейския съюз“ означава гражданин на
държава-членка съгласно посоченото в буква a);

в)

„гражданин на Босна и Херцеговина“ означава лице, което
притежава гражданство на Босна и Херцеговина;

г)

„виза“ означава разрешително, издадено от държава-членка,
или решение, взето от такава държава, което е необходимо с
оглед на:

в)

д)

г)

д)

е)

— писмо, издадено от орган на Босна и Херцеговина,
потвърждаващо, че кандидатът е член на делегация, която
пътува до територията на държавите-членки, за да
участва в гореспоменатите мероприятия, придружено от
копие на официалната покана;
б)

за журналисти:
— удостоверение или друг документ, издаден от професионална организация, доказващ, че въпросното лице е квалифициран журналист, и документ, издаден от
неговия/нейния работодател, в който се посочва, че целта
на пътуването е осъществяване на журналистическа
дейност;

1.
За следните категории граждани на Босна и Херцеговина са
достатъчни следните документи за обосноваване на целта на пътуването до другата страна:
за членове на официални делегации, които в резултат на официална покана, отправена до Босна и Херцеговина, участват в
срещи, консултации, преговори или програми за обмен, както
и в мероприятия, провеждани на територията на държавитечленки от междуправителствени организации:

за членовете на влаков и локомотивен персонал и персонал на
хладилни вагони на международни влакове, пътуващи до
териториите на държавите-членки:
— писмено искане от компетентното железопътно дружество на Босна и Херцеговина, посочващо целта, продължителността и честотата на пътуванията;

Писмени доказателства относно целта на пътуването

а)

за шофьори, извършващи международни транспортни услуги
на товари и пътници до териториите на държавите-членки с
превозни средства, регистрирани в Босна и Херцеговина:
— писмено искане от Външнотърговската камара на Босна и
Херцеговина, посочващо целта, продължителността и
честотата на пътуванията;

„законно пребиваващо лице“ означава гражданин на Босна и
Херцеговина, на когото е разрешено или който е упълномощен да остане за повече от 90 дни на територията на държавачленка на базата на законодателството на Общността или на
националното законодателство.

Член 4

за представители на организации на гражданското общество,
когато предприемат пътуване с цел образователна подготовка,
семинари, конференции, включително в рамките на програми
за обмен:
— писмено искане, издадено от организацията домакин,
потвърждение, че лицето представлява организация на
гражданското общество, и удостоверение за учредяване
на такава организация от съответния регистър, издадено
от държавен орган в съответствие с националното
законодателство;

— влизане за планиран престой в държава-членка или в
няколко държави-членки за срок от не повече от 90 дни
общо,
— влизане с цел транзитно преминаване през територията
на тази държава-членка или на няколко държави-членки;

19.12.2007 г.

ж) за лица, участващи в научни, културни и артистични дейности, включително университетски програми и други програми
за обмен:
— писмено искане от организацията домакин за участие в
тези дейности;
з)

ученици, студенти, докторанти и специализанти и придружаващи ги преподаватели, които предприемат пътувания с цел
обучение или образование, включително в рамките на програми за обмен, както и други училищни дейности:

за бизнесмени и представители на бизнес организации:
— писмено искане от домакин — юридическо лице или
дружество, организация или офис или филиал на такова
юридическо лице или дружество, държавни или местни

— писмено искане или удостоверение за записване от приемащия университет, академия, институт, колеж или училище, или студентска карта или удостоверение за
курсовете, които лицето ще посещава;

19.12.2007 г.
и)
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за участници в международни спортни мероприятия и лицата,
които ги придружават служебно:

р)

за участници в официални програми за обмен, организирани
от побратимени градове:
— писмено искане от административния ръководител/кмет
на тези градове;

к)

за близки роднини — съпруг(а), деца (включително осиновени), родители (включително настойници), баби и дядовци и
внуци — посещаващи граждани на Босна и Херцеговина,
които пребивават законно на територията на
държавите-членки:

2.
Писменото искане, посочено в параграф 1 от настоящия
член, следва да съдържа следните данни:
а)

за поканеното лице — име и фамилия, дата на раждане, пол,
гражданство, номер на документа за самоличност, период и
цел на пътуването, брой на влизанията и където е уместно,
имената на съпруга(та) и децата, придружаващи поканеното
лице;

б)

за лицето, което отправя поканата — име, фамилия и адрес;
или

в)

за юридическото лице, дружеството или организацията, които
отправят поканата — пълно наименование и адрес, и ако

— писмено искане от лицето домакин;
л)

за лица на посещение по медицински причини и необходимите придружаващи лица:

— искането е издадено от организация — името и длъжността на лицето, което подписва искането,

— официален документ от медицинската институция,
потвърждаващ необходимостта от медицинска грижа в
тази институция, необходимостта от придружител и
доказателство за достатъчни финансови средства за заплащане на лечението;

— лицето, което отправя поканата, е юридическо лице или
дружество, офис или филиал на такова юридическо лице
или дружество със седалище на територията на държавачленка, регистрационният номер съгласно националното
законодателство на съответната държава-членка.

м) за лица на посещение с цел присъствие на погребални
церемонии:
— официален документ, потвърждаващ смъртта, както и
семейната или друга родствена връзка между кандидата
и покойника;
н)

за представители на традиционните религиозни общности на
Босна и Херцеговина, посещаващи диаспори на Босна и Херцеговина на територията на държавите-членки:

за лица, пътуващи с цел туризъм:
— удостоверение или документ за извършено плащане,
издаден от пътническа агенция или туроператор, акредитиран от държава-членка в рамките на местното консулско сътрудничество, потвърждаващ резервацията за
организирано пътуване.

— писмено искане от организацията домакин: компетентни
органи, национални спортни федерации и национални
олимпийски комитети на държавите-членки;
й)
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3.
За категориите лица, посочени в параграф 1 от настоящия
член, всички категории визи се издават по опростената процедура
без изискване на друга обосновка, покана или потвърждаване във
връзка с целта на пътуването, предвидени от законодателството на
държавите-членки.

Член 5
— писмено искане от главата на религиозната общност в
Босна и Херцеговина, посочващо целта, продължителността и честотата на пътуванията;
о)

за упражняващите свободни професии, участващи в международни изложения, конференции, симпозиуми, семинари и
други подобни мероприятия, провеждани на територията на
държавите-членки:

Издаване на многократни визи
1.
Дипломатическите мисии и консулските служби на
държавите-членки издават многократни визи със срок на валидност до пет години на следните категории лица:
а)

членове на съда и прокуратурата на Босна и Херцеговина, ако
те не са освободени от изискването за виза с настоящото споразумение при изпълнението на служебните им задължения,
със срок на валидност, ограничен до срока им на работа, ако
той е по-кратък от 5 години;

б)

постоянни членове на официални делегации, които в резултат на официална покана, отправена до Босна и Херцеговина,
участват в срещи, консултации, преговори или програми за
обмен, както и в мероприятия, провеждани на територията на
държавите-членки от междуправителствени организации;

— писмено искане от организацията домакин, потвърждаващо, че въпросното лице участва в събитието;
п)

за посещение на военни и граждански гробища:
— официален документ, потвърждаващ съществуването и
запазването на гроба, както и семейната или друга родствена връзка между кандидата и покойника;

L 334/100
в)
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близки роднини — съпруг(а), деца (включително осиновени),
родители (включително настойници), посещаващи граждани
на Босна и Херцеговина, които пребивават законно на територията на държавите-членки, със срок на валидност, ограничен до валидността на разрешението им за законно
пребиваване.

2.
Дипломатическите мисии и консулските служби на
държавите-членки издават многократни визи със срок на валидност до една година на следните категории лица, при условие че
през предходната година са получили поне една виза, използвали
са я в съответствие със законите за влизане и престой на посетената страна и че съществуват основания за искане на многократна
виза:
а)

членове на официални делегации, които в резултат на официална покана, отправена до Босна и Херцеговина, участват
редовно в срещи, консултации, преговори или програми за
обмен, както и в мероприятия, провеждани на територията на
държавите-членки от междуправителствени организации;
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м) упражняващите свободни професии, участващи в международни изложения, конференции, симпозиуми, семинари и
други подобни мероприятия, които пътуват редовно до
държавите-членки.
3.
Дипломатическите мисии и консулските служби на
държавите-членки издават многократни визи със срок на валидност минимум 2 години и максимум 5 години на категориите
лица, посочени в параграф 2 от настоящия член, при условие че
през предходните две години те са използвали едногодишната многократна виза в съответствие със законите за влизане и престой на
посетената държава и че основанията за искане на многократна
виза все още са валидни.
4.
Общият срок на престой за лицата, посочени в параграфи от
1 до 3 от настоящия член, не следва да надвишава 90 дни в рамките на период от 180 дни на територията на държавите-членки.

Член 6
б)

бизнесмени и представители на бизнес организации, които
пътуват редовно до държавите-членки;

в)

шофьори, извършващи международни транспортни услуги на
товари и пътници до териториите на държавите-членки с превозни средства, регистрирани в Босна и Херцеговина;

г)

членове на влаков и локомотивен персонал и на персонал на
хладилни вагони на международни влакове, пътуващи до
териториите на държавите-членки;

д)

журналисти;

е)

лица, участващи в научни, културни и артистични дейности,
включително университетски и други програми за обмен,
които пътуват редовно до държавите-членки;

ж) студенти, докторанти и специализанти, които предприемат
редовни пътувания с цел обучение или образование, включително в рамките на програми за обмен;
з)

участници в международни спортни мероприятия и лица,
които ги придружават служебно;

и)

участници в официални програми за обмен, организирани от
побратимени градове;

й)

лица, които се нуждаят от редовни посещения по медицински причини и необходимите придружаващи лица;

к)

представители на традиционните религиозни общности на
Босна и Херцеговина, посещаващи диаспори на Босна и Херцеговина на територията на държавите-членки, които пътуват редовно до държавите-членки;

л)

представители на организации на гражданското общество,
когато предприемат редовни пътувания с цел обучение, семинари, конференции, включително в рамките на програми за
обмен;

Такси за обработка на заявленията за визи
1.
Таксата за обработка на заявленията за визи на граждани на
Босна и Херцеговина е в размер на 35 EUR.
Горепосочената сума може да бъде преразгледана в съответствие с
процедурата, предвидена в член 14, параграф 4.
Ако Босна и Херцеговина въведе отново изискването за визи за
гражданите на ЕС, визовата такса, която ще наложи Босна и Херцеговина, няма да е по-висока от 35 EUR или от уговорената сума,
ако таксата бъде преразгледана в съответствие с процедурата, предвидена в член 14, параграф 4.
2.
Следните категории лица са освободени от такси за обработка на заявлението за виза:
а)

за близки роднини — съпруг(а), деца (включително осиновени), родители (включително настойници), баби и дядовци и
внуци на граждани на Босна и Херцеговина, които пребивават законно на територията на държавите-членки;

б)

членове на официални делегации, които в резултат на официална покана, отправена до Босна и Херцеговина, участват в
срещи, консултации, преговори или програми за обмен, както
и в мероприятия, провеждани на територията на държавитечленки от междуправителствени организации;

в)

членове на съда и прокуратурата на Босна и Херцеговина, ако
те не са освободени от изискването за виза с настоящото
споразумение;

г)

ученици, студенти, докторанти и специализанти и придружаващите ги преподаватели, които предприемат пътувания с цел
обучение или образование;

д)

деца на възраст под 6 години;
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з)

участници в международни спортни мероприятия и лица,
които ги придружават служебно;

и)

лица, участващи в научни, културни и артистични дейности,
включително университетски и други програми за обмен;

й)

Член 8

лица с увреждания и лицето, което ги придружава, ако е
необходимо;

ж) лица, които са представили документи, доказващи необходимостта от пътуването им по хуманитарни причини, включително с цел получаване на спешна медицинска помощ, и
човекът, придружаващ такова лице, или с цел присъствие на
погребение на близък роднина, или за посещение на близък
роднина, който е сериозно болен;

Заминаване в случай на изгубени или откраднати
документи
Граждани на Европейския съюз и на Босна и Херцеговина, които
са изгубили своите документи за самоличност или от които тези
документи са били откраднати по време на престоя им на територията на Босна и Херцеговина или на държавите-членки, могат да
напуснат тази територия въз основа на валидни документи за самоличност, разрешаващи им да пресекат границата, издадени от дипломатическите мисии или консулските служби на държавитечленки или на Босна и Херцеговина, без каквато и да е виза или
друго разрешително.
Член 9
Удължаване на визата при извънредни обстоятелства

участници в официални програми за обмен, организирани от
побратимени градове;

к)

журналисти;

л)

представители на традиционните религиозни общности на
Босна и Херцеговина, посещаващи диаспори на Босна и Херцеговина на територията на държавите-членки;

Визите на гражданите на Босна и Херцеговина, които нямат възможност да напуснат територията на държавите-членки в срока,
посочен в техните визи, в резултат на обстоятелства, представляващи непреодолима сила, се продължават безплатно в съответствие
с действащото законодателство на приемащата държава за срока,
необходим за тяхното завръщане в страната на постоянното им
пребиваване.

м) представители на организации на гражданското общество,
пътуващи с цел участие в срещи, семинари, програми за обмен
и образователни курсове;
н)

шофьори, извършващи международни транспортни услуги на
товари и пътници до териториите на държавите-членки с превозни средства, регистрирани в Босна и Херцеговина;

о)

членове на влаков и локомотивен персонал и на персонал на
хладилни вагони на международни влакове, пътуващи до
териториите на държавите-членки;

п)

пенсионери;

р)

упражняващите свободни професии, участващи в международни изложения, конференции, симпозиуми, семинари и
други подобни мероприятия, провеждани на територията на
държавите-членки.
Член 7
Продължителност на процедурите за обработка на
заявленията за визи

Член 10
Дипломатически паспорти
1.
Гражданите на Босна и Херцеговина, които притежават
валидни дипломатически паспорти, могат да влизат, излизат и да
преминават транзитно през териториите на държавите-членки, без
да имат визи.
2.
Лицата, посочени в параграф 1 от настоящия член, могат да
остават на териториите на държавите членки за срок не по-дълъг
от 90 дни в рамките на период от 180 дни.
Член 11
Териториална валидност на визите
При спазване на националните правила и разпоредби относно
националната сигурност на държавите-членки и при спазване на
правилата на ЕС за издаване на визи с ограничена териториална
валидност на гражданите на Босна и Херцеговина е разрешено да
пътуват в рамките на територията на държавите-членки на равноправна основа с гражданите на Европейския съюз.

1.
Дипломатическите мисии и консулските служби на
държавите-членки вземат решение относно искането за издаване
на виза в рамките на 10 календарни дни от датата на получаване
на заявлението и документите, необходими за издаване на виза.
2.
Срокът за вземане на решение относно заявлението за виза
може да бъде удължен до 30 календарни дни в отделни случаи, и
по-специално, когато е необходимо по-внимателно проучване на
заявлението.
3.
Срокът за вземане на решение относно заявлението за виза
може да бъде съкратен до 3 работни дни или по-малко в спешни
случаи.
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Член 12
Съвместен комитет за управление на споразумението
1.
Страните сформират Съвместен комитет от експерти (наричан по-долу „комитета“), съставен от представители на Европейската общност и Босна и Херцеговина. Общността е представлявана
от Комисията на Европейските общности, подпомагана от експерти
от държавите-членки.
2.
а)

Комитетът има, по-специално, следните задачи:
наблюдение на изпълнението на настоящото споразумение;

L 334/102
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предлагане на изменения или допълнения към настоящото
споразумение;
разрешаване на спорове, произтичащи от тълкуването или
прилагането на разпоредбите на настоящото споразумение.

3.
Комитетът заседава всеки път, когато е необходимо, по
искане на една от страните и най-малко веднъж годишно.
4.

Комитетът приема свой процедурен правилник.

Член 13
Връзка на настоящото споразумение с двустранните
споразумения между държави-членки и Босна и
Херцеговина
1.
Считано от влизането му в сила, настоящото споразумение
има предимство пред разпоредбите на двустранните или многостранните споразумения или спогодби, сключени между отделните
държави-членки и Босна и Херцеговина, дотолкова, доколкото
разпоредбите на последните споразумения или спогодби обхващат
въпроси, които са предмет на настоящото споразумение.
2.
Разпоредбите на двустранните споразумения или спогодби
между отделни държави-членки и Босна и Херцеговина, подписани преди 1 януари 2007 г., предвиждащи освобождаването на
притежателите на служебни паспорти от изискванията за издаване
на визи, продължават да се прилагат за срок от 5 години от влизането в сила на настоящото споразумение, без да накърняват правото на съответните държави-членки или на Босна и Херцеговина
да денонсират или преустановят тези двустранни споразумения по
време на този период от 5 години.

19.12.2007 г.
Член 14
Заключителни клаузи

1.
Настоящото споразумение се ратифицира или одобрява от
страните в съответствие с техните процедури и влиза в сила на първия ден от втория месец след датата, на която страните се уведомят една друга относно приключването на споменатите по-горе
процедури.
2. Чрез дерогация от параграф 1 от настоящия член настоящото
споразумение влиза в сила на датата на влизане в сила на Споразумението между Европейската общност и Босна и Херцеговина за
реадмисия на лица, ако тази дата е след датата, предвидена в параграф 1 от настоящия член.
3. Настоящото споразумение се сключва за неопределен период
от време, освен ако бъде прекратено в съответствие с параграф 6 от
настоящия член.
4.
Настоящото споразумение може да бъде изменяно с писменото съгласие на страните. Измененията влизат в сила след като
страните са се уведомили една друга за приключването на техните
вътрешни процедури, необходими за тази цел.
5.
Всяка страна може да преустанови изцяло или отчасти
изпълнението на настоящото споразумение по причини, свързани
с обществения ред, защитата на националната сигурност или защитата на общественото здраве. Другата страна следва да бъде уведомена за решението за преустановяване не по-късно от 48 часа
преди неговото влизане в сила. Страната, преустановила прилагането на настоящото споразумение, информира незабавно другата
страна веднага щом причините за това преустановяване престанат
да съществуват.
6.
Всяка страна може да прекрати настоящото споразумение с
писмено уведомление до другата страна. Настоящото споразумение престава да бъде в сила 90 дни след датата на такова
нотифициране.

Съставено в Брюксел на единадесети септември две хиляди и седма година в два екземпляра на всеки от официалните езици на страните, като всеки един от тези текстове е еднакво автентичен.
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За Европейската общност
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
Az Európai Közösség részéről
Għall-Komunitá Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Pentru Comunitatea Europeană
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
För Europeiska gemenskapen
Za Evropsku zajednicu
За Европску зајелницу
Za Europsku zajednicu

За Босна и Херцеговина
Por Bosnia y Herzegovina
Za Bosnu a Hercegovinu
For Bosnien-Hercegovina
Für Bosnien und Herzegowina
Bosnia ja Hertsegoviina nimel
Για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη
For Bosnia and Herzegovina
Pour la Bosnie-et-Herzégovine
Per la Bosnia-Erzegovina
Bosnijos ir Hercegovinos vardu
Bosnijas un Hercegovinas vārdā
Bosznia és Hercegovina részéről
Għall-Bożnja u Ħerzegovina
Voor Bosnië en Herzegovina
W imieniu Bośni i Hercegowiny
Pela Bósnia e Herzegovina
Pentru Bosnia s,i Herțegovina
Za Bosnu a Hercegovinu
Za Bosno in Hercegovino
Bosnia ja Hertsegovinan puolesta
För Bosnien och Hercegovina
Za Bosnu i Hercegovinu
За Босну и Херцеговину
Za Bosnu i Hercegovinu

L 334/103
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРОТОКОЛ КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, КОИТО НЕ ПРИЛАГАТ ИЗЦЯЛО ДОСТИЖЕНИЯТА
НА ПРАВОТО ОТ ШЕНГЕН

Държавите-членки, които са обвързани с достиженията на правото от Шенген, но които все още не издават шенгенски визи
в очакване на съответното решение на Съвета във връзка с това, издават национални визи, чиято валидност е ограничена до
тяхната собствена територия.
Тези държави-членки могат да признават едностранно шенгенските визи и разрешенията за пребиваване с цел транзитно преминаване през тяхната територия в съответствие с Решение № 895/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.
Тъй като Решение № 895/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета не се прилага за Румъния и България, Европейската комисия ще предложи подобни разпоредби с цел тези държави да могат да признаят едностранно шенгенските визи и
разрешения за пребиваване и други подобни документи, издадени от други държави-членки, които все още не са изцяло интегрирани в Шенгенското пространство, за целите на транзитно преминаване през тяхната територия.

19.12.2007 г.
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СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ, ОТНАСЯЩА СЕ ДО ДАНИЯ
Страните отбелязват, че настоящото споразумение не се прилага към процедурите за издаване на визи от дипломатическите мисии и консулските служби на Кралство Дания.
При такива обстоятелства е желателно органите на Дания и Босна и Херцеговина да сключат без забавяне двустранно споразумение за улесняване на издаването на визи за краткосрочно пребиваване при условия, сходни с
тези на споразумението между Европейската общност и Босна и Херцеговина.

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ, ОТНАСЯЩА СЕ ДО ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО И ИРЛАНДИЯ
Страните отбелязват, че настоящото споразумение не се прилага към процедурите за издаване на визи от дипломатическите мисии и консулските служби на Обединеното кралство и Ирландия.
При такива обстоятелства е желателно органите на Обединеното кралство, Ирландия и Босна и Херцеговина да
сключат двустранни споразумения за улесняване на издаването на визи.

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ, ОТНАСЯЩА СЕ ДО ИСЛАНДИЯ И НОРВЕГИЯ
Страните вземат предвид тясното сътрудничество между Европейската общност и Норвегия и Исландия, и
по-специално по силата на споразумението от 18 май 1999 г. относно присъединяването на тези страни към
процеса на изпълнение, прилагане и развитие на достиженията на правото от Шенген.
При такива обстоятелства е желателно органите на Норвегия, Исландия и Босна и Херцеговина да сключат без
забавяне двустранни споразумения за улесняване на издаването на визи за краткосрочно пребиваване при условия, сходни с тези на споразумението между Европейската общност и Босна и Херцеговина.

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ, ОТНАСЯЩА СЕ ДО КОНФЕДЕРАЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ И ЛИХТЕНЩАЙН
(ако е необходима)

Ако споразумението между ЕС, ЕО и Конфедерация Швейцария относно присъединяването на Конфедерация
Швейцария към процеса на изпълнение, прилагане и развитие на достиженията на правото от Шенген и протоколите към настоящото споразумение, отнасящи се до Лихтенщайн, са влезли в сила към момента на приключване на преговорите с Босна и Херцеговина, ще бъде съставена подобна декларация по отношение на
Швейцария и Лихтенщайн.
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ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ЗА ДОСТЪП НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ВИЗИ И
ХАРМОНИЗИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ОТНОСНО ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ВИЗИ ЗА
КРАТКОСРОЧНО ПРЕБИВАВАНЕ И ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ ПРИ
КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ВИЗИ ЗА КРАТКОСРОЧНО ПРЕБИВАВАНЕ
Като отчита колко е важна прозрачността за кандидатите за визи, Европейската общност напомня, че законодателното предложение за преработка на Общите указания за работа на консулските служби относно визите за
дипломатически мисии и консулски служби бе прието на 19 юли 2006 г. от Европейската комисия и разглежда
въпроса за условията на достъп на кандидатите за визи до дипломатическите мисии и консулските служби на
държавите-членки.
Във връзка с информацията, която трябва да бъде предоставена на кандидатите за визи, Европейската общност
счита, че е необходимо да се вземат подходящи мерки:
— В най-общ план да се изготви основна информация за кандидатите относно процедурите и условията за кандидатстване за визи и за тяхната валидност.
— Европейската общност ще изготви списък с минимални изисквания, за да гарантира, че на кандидатите от
Босна и Херцеговина е предоставена съгласувана и уеднаквена основна информация и от тях се изисква да
предоставят по принцип същите съпътстващи документи.
Горепосочената информация, включваща списъка с акредитирани пътнически агенции и туроператори в рамките на местното консулско сътрудничество, трябва да бъде широко разпространена (на информационните табла
на консулствата, във вид на брошури, чрез уебсайтове и др.).
Дипломатическите мисии и консулските служби на държавите-членки предоставят информация относно
съществуващите възможности съгласно достиженията на правото от Шенген за улесняване на издаването на визи
за краткосрочно пребиваване за всеки отделен случай.

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ЗА ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА
ЗА ИЗДАВАНЕ НА ВИЗИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА СЛУЖЕБНИ ПАСПОРТИ
Тъй като освобождаването на притежателите на служебни паспорти от изискванията за издаване на визи, предвидени в двустранните споразумения или спогодби между отделните държави-членки и Босна и Херцеговина,
подписани преди 1 януари 2007 г., ще продължават да се прилагат само за срок от 5 години от влизането в
сила на настоящото споразумение, без да се накърнява правото на съответните държави-членки или на Босна и
Херцеговина да денонсират или преустановят тези двустранни споразумения по време на този срок от 5 години,
Европейската общност ще преоцени положението на притежателите на служебни паспорти най-късно 4 години
след влизането в сила на настоящото споразумение с оглед на възможно изменение на споразумението за тази
цел в съответствие с процедурата, предвидена в член 14, параграф 4.

19.12.2007 г.
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ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ОТНОСНО ОБЛЕКЧЕНИЯТА
ЗА ЧЛЕНОВЕ НА СЕМЕЙСТВАТА И ДОБРОСЪВЕСТНИ КАНДИДАТИ
Европейската общност отбелязва предложението на Босна и Херцеговина да се даде по-широко определение на
понятието „членове на семейството“, които се ползват от визови облекчения, както и значението, което Босна и
Херцеговина придава на опростяването на придвижването на тази категория лица.
С цел да улесни мобилността на увеличен брой лица, които имат семейни връзки (особено сестри и братя и техните деца) с граждани на Босна и Херцеговина, които пребивават законно на територията на държавите-членки,
Европейската общност приканва консулските служби на държавите-членки да се възползват в пълна степен от
съществуващите възможности в достиженията на правото на Общността за улесняване на издаването на визи на
тази категория лица, включително по-специално, опростяването на документните доказателства, изисквани от
кандидатите, освобождаването от такси за обработка, и където е уместно, издаването на многократни входни
визи.
Освен това Европейската общност приканва също така консулските служби на държавите-членки да се възползват в пълна степен от тези възможности за улесняване на издаването на визи за добросъвестни кандидати.
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РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА
от 8 ноември 2007 година
относно сключването на Споразумение между Европейската общност и Република Черна гора за
улесняване на издаването на визи
(2007/823/ЕО)
СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

(6)

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,
и по-специално член 62, параграф 2, буква б), i) и ii), във връзка с
член 300, параграф 2, първа алинея, първо изречение и член 300,
параграф 3, първа алинея от него,

РЕШИ:

като взе предвид предложението на Комисията,

В съответствие с Протокола относно позицията на Дания,
приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност, Дания не
участва в приемането на настоящото решение, не е обвързана от него и не го прилага,

Член 1

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

Споразумението между Европейската общност и Република Черна
гора за улесняване на издаването на визи се одобрява с настоящото
от името на Общността.

като има предвид, че:

Текстът на споразумението е приложен към настоящото решение.

(1)

(2)

Комисията договори от името на Европейската общност
Споразумение с Република Черна гора за улесняване на
издаването на визи.
Споразумението бе подписано от името на Европейската
общност на 18 септември 2007 г. при условие възможното
му сключване на по-късна дата, в съответствие с решението
на Съвета, прието на 18 септември 2007 г.

(3)

Споразумението следва да бъде одобрено.

(4)

Със споразумението се създава Съвместен комитет за управление на споразумението, който може да приема свой процедурен правилник. В този случай е уместно да се предвиди
опростена процедура за определяне на позицията на
Общността.

(5)

В съответствие с Протокола относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия и Протокола относно интегрирането на достиженията на правото от Шенген в рамките
на Европейския съюз, приложени към Договора за Европейския Съюз и Договора за създаване на Европейската общност, Обединеното кралство и Ирландия не участват в
приемането на това решение, не са обвързани от него и не
го прилагат.

(1) Становище от 24 октомври 2007 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

Член 2
Председателят на Съвета връчва уведомлението съгласно член 14,
параграф 1 от споразумението (2).
Член 3
Комисията, подпомагана от експерти от държавите-членки, представлява Общността в Съвместния комитет от експерти, създаден с
член 12 от споразумението.
Член 4
Позицията на Общността в рамките на Съвместния комитет от експерти с оглед приемането на негов процедурен правилник съгласно член 12, параграф 4 от споразумението се приема от Комисията
след консултация със специален комитет, определен от Съвета.
Член 5
Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.
Съставено в Брюксел на 8 ноември 2007 година.
За Съвета
Председател
R. PEREIRA

(2) Датата на влизане в сила на споразумението ще бъде публикувана в
Официален вестник на Европейския съюз от генералния секретариат на
Съвета.

19.12.2007 г.
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СПОРАЗУМЕНИЕ
между Европейската общност и Република Черна гора за улесняване на издаването на визи
EВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ, наричана по-долу в текста „Общността“,
и
РЕПУБЛИКА ЧЕРНА ГОРА,
наричани по-долу „страните“,
КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД европейската перспектива на Република Черна гора, преговорите по Споразумението за стабилизиране и асоцииране (ССА) между Европейската общност и Република Черна гора;
КАТО ПОТВЪРЖДАВАТ намерението за тясно сътрудничество в рамките на бъдещите структури на ССА за либерализация на
визовия режим между Република Черна гора и Европейския съюз в съответствие със заключенията на срещата на върха Европейски съюз — Западни Балкани, състояла се в Солун на 21 юни 2003 г.;
В ЖЕЛАНИЕТО СИ, КАТО ПЪРВА КОНКРЕТНА СТЪПКА КЪМ БЕЗВИЗОВ РЕЖИМ НА ПЪТУВАНЕ, да улеснят контактите
между народите като важно условие за стабилно развитие на икономическите, хуманитарните, културните, научните и други
връзки чрез улесняване издаването на визи за граждани на Република Черна гора;
КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че всички граждани на ЕС са освободени от изискването за визи, когато пътуват до Република Черна
гора за период от време, ненадвишаващ 90 дни, или за транзитно преминаване през територията на Република Черна гора;
КАТО ПРИЕМАТ, че ако Република Черна гора въведе отново изискването за визи за гражданите на ЕС, същите улеснения,
предоставени съгласно настоящото споразумение на гражданите на Република Черна гора, ще се прилагат автоматично, на
базата на реципрочност, за гражданите на ЕС;
КАТО ПРИЕМАТ, че улесненията за издаване на визи не трябва да водят до незаконна миграция и като отделят специално
внимание на сигурността и на обратното приемане;
КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД Протокола относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия и Протокола относно интегрирането на достиженията на правото от Шенген в рамките на Европейския съюз, приложени към Договора за Европейския съюз
и Договора за създаване на Европейската общност, и като потвърждават, че разпоредбите на настоящото споразумение не се
прилагат за Обединеното кралство и Ирландия;
КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД Протокола относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и Договора за
създаване на Европейската общност, и като потвърждават, че разпоредбите на настоящото споразумение не се прилагат за
Кралство Дания,
СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

Член 2

Цел и приложно поле

Обща клауза

1.
Целта на настоящото споразумение е да улесни издаването на
визи на гражданите на Република Черна гора за планиран престой
за срок от не повече от 90 дни в рамките на период от 180 дни.

2. Ако Република Черна гора въведе отново изискването за визи
за гражданите на ЕС или за определени категории граждани на ЕС,
същите улеснения, предоставени съгласно това споразумение на
гражданите на Република Черна гора, ще се прилагат автоматично,
на базата на реципрочност, за съответните граждани на ЕС.

1.
Визовите облекчения, предвидени в това споразумение, се
прилагат за гражданите на Република Черна гора само дотолкова,
доколкото те не са освободени от изискването за визи от законовите и подзаконовите разпоредби на Общността или държавитечленки, настоящото споразумение или други международни
споразумения.
2.
Гражданското право на Република Черна гора или на
държавите-членки, или законодателството на Общността, се прилага по отношение на въпроси, които не са обхванати от разпоредбите на това споразумение, като отказ за издаване на виза,
признаване на пътнически документи, доказателство за достатъчни
средства за издръжка, отказ за влизане в страната и мерки за
експулсиране.
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власти на държавата-членка или организационни комитети на търговско-промишлени изложения, конференции
и симпозиуми, провеждани на териториите на
държавите-членки, заверено от Търговската палата,
Съюза на работодателите на Република Черна гора или
Черногорския бизнес алианс;

Член 3
Определения
За целите на настоящото споразумение:
а)

б)

„държава-членка“ означава всяка държава-членка на Европейския съюз, с изключение на Кралство Дания, Република
Ирландия и Обединеното кралство;

в)

„гражданин на Европейския съюз“ означава гражданин на
държава-членка съгласно посоченото в буква a);

в)

„гражданин на Република Черна гора“: означава лице, което
притежава гражданство на Република Черна гора;

г)

„виза“ означава разрешително, издадено от държава-членка,
или решение, взето от такава държава, което е необходимо с
оглед на:

д)

г)

д)

е)

1.
За следните категории граждани на Република Черна гора са
достатъчни следните документи за обосноваване на целта на пътуване до другата страна:
за членове на официални делегации, които в резултат на официална покана, отправена до Република Черна гора, участват
в срещи, консултации, преговори или програми за обмен,
както и в мероприятия, провеждани на територията на
държавите-членки от междуправителствени организации:

лица, участващи в научни, културни и артистични дейности,
включително университетски и други програми за обмен:
— писмено искане от организацията домакин за участие в
тези дейности;

ж) ученици, студенти, докторанти и специализанти и придружаващи ги преподаватели, които предприемат пътувания с цел
обучение или образование, включително в рамките на програми за обмен, както и други училищни дейности:
— писмено искане или удостоверение за записване от приемащия университет, академия, колеж или училище, или
студентска карта или удостоверение за курсовете, които
лицето ще посещава;

— писмо, издадено от орган на Република Черна гора,
потвърждаващо, че кандидатът е член на делегация, която
пътува до територията на държавите-членки, за да
участва в гореспоменатите мероприятия, придружено от
копие на официалната покана;
з)
б)

журналисти:
— удостоверение или друг документ, издаден от професионална организация, доказващ, че въпросното лице е квалифициран журналист, и документ, издаден от неговия/
нейния работодател, в който се посочва, че целта на пътуването е осъществяване на журналистическа дейност;

Писмени доказателства относно целта на пътуването

а)

членове на влаков и локомотивен персонал и персонал на
хладилни вагони, пътуващи до териториите на държавитечленки:
— писмено искане от компетентното железопътно дружество на Република Черна гора, посочващо целта, продължителността и честотата на пътуванията;

„законно пребиваващо лице“ означава гражданин на Република Черна гора, на когото е разрешено или който има право
да остане за повече от 90 дни на територията на държавачленка въз основа на законодателството на Общността или на
националното законодателство.

Член 4

шофьори, извършващи международни транспортни услуги на
товари и пътници до териториите на държавите-членки с превозни средства, регистрирани в Република Черна гора:
— писмено искане от националната асоциация на превозвачите на Република Черна гора, предвиждащо превоз по
международните пътища, в което се посочват целта, продължителността и честотата на пътуванията;

— влизане за планиран престой в държава-членка или в
няколко държави-членки за срок от не повече от 90 дни
общо,
— влизане с цел транзитно преминаване през територията
на тази държава-членка или на няколко държави-членки;
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бизнесмени и представители на бизнес организации:

участници в международни спортни мероприятия и лица,
които ги придружават служебно:

— писмено искане от домакин — юридическо лице или
дружество, организация, или офис или филиал на такова
юридическо лице или дружество, държавни или местни

— писмено искане от организацията домакин: компетентни
органи, национални спортни федерации и национални
олимпийски комитети на държавите-членки;
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и)
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участници в официални програми за обмен, организирани от
побратимени градове:

р)

— писмено искане от административния ръководител/кмет
на тези градове;
й)

близки роднини — съпруг(а), деца (включително осиновени),
родители (включително настойници), баби и дядовци и внуци
— посещаващи граждани на Република Черна гора, които
пребивават законно на територията на държавите-членки:

с)

л)

2.
Писменото искане, посочено в параграф 1 от настоящия
член, следва да съдържа следните данни:
а)

за поканеното лице — име и фамилия, дата на раждане, пол,
гражданство, номер на документа за самоличност, период и
цел на пътуването, брой на влизанията и, където е уместно,
имената на съпруга(та) и децата, придружаващи поканеното
лице;

б)

за лицето, което отправя поканата — име, фамилия и адрес;
или

в)

за юридическото лице, дружеството или организацията, които
отправят поканата — пълно наименование и адрес; и

лица на посещение по медицински причини и необходимите
придружаващи лица:
— официален документ от медицинската институция,
потвърждаващ необходимостта от медицинска грижа в
тази институция и необходимостта от придружител, и
доказателство за достатъчни финансови средства за заплащане на лечението;

м) лица на посещение с цел присъствие на погребални
церемонии:

— ако искането е издадено от организация — името и
длъжността на лицето, което подписва искането,

— официален документ, потвърждаващ смъртта, както и
семейната или друга родствена връзка между кандидата
и покойника;
н)

о)

— ако лицето, което отправя поканата, е юридическо лице
или дружество, офис или филиал на такова юридическо
лице или дружество със седалище на територията на
държава-членка, регистрационният номер съгласно
националното законодателство на съответната държавачленка.

за представители на организации на гражданското общество,
когато предприемат пътуване с цел образователна подготовка,
семинари, конференции, включително в рамките на програми
за обмен:
— писмено искане, издадено от организацията домакин,
потвърждение, че лицето представлява организация на
гражданското общество и удостоверение за учредяване на
такава организация от съответния регистър, издадено от
държавен орган в съответствие с националното
законодателство;

3.
За категориите лица, посочени в параграф 1 от настоящия
член, всички категории визи се издават по опростената процедура
без изискване на друга обосновка, покана или потвърждаване във
връзка с целта на пътуването, предвидени от законодателството на
държавите-членки.

упражняващите свободни професии, участващи в международни изложения, конференции, симпозиуми, семинари и
други подобни мероприятия, провеждани на територията на
държавите-членки:

Член 5

— писмено искане от организацията домакин, потвърждаващо, че въпросното лице участва в събитието;
п)

лица, пътуващи с цел туризъм:
— удостоверение или документ за извършено плащане,
издаден от пътническа агенция или туроператор, акредитиран от държава-членка в рамките на местното консулско сътрудничество, потвърждаващ резервацията за
организирано пътуване.

за посещение на военни и граждански гробища:
— официален документ, потвърждаващ съществуването и
опазването на гроба, както и семейната или друга родствена връзка между кандидата за виза и покойника;

за представители на религиозни общности в Република Черна
гора:
— писмено искане от религиозна общност, регистрирана в
Република Черна гора, посочващо целта, продължителността и честотата на пътуванията;

— писмено искане от лицето домакин;
к)
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съдии, участващи в международни програми за обмен, симпозиуми, семинари и други подобни образователни мероприятия, провеждани на територията на държавите-членки:
— писмено искане от организацията домакин за участие в
тези дейности;

Издаване на многократни визи
1.
Дипломатическите мисии и консулските служби на
държавите-членки издават многократни визи със срок на валидност до пет години на следните категории лица:
а)

членове на националното правителство, парламента, на Конституционния и на Върховния съд, председателя на Апелативния съд, председателя на Административния съд, ако те не
са освободени от изискването за виза с настоящото споразумение, при изпълнението на служебните им задължения със
срок на валидност, ограничен до срока им на работа, ако той
е по-кратък от 5 години;

L 334/112
б)

в)
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за постоянни членове на официални делегации, които в резултат на официална покана, отправена до Република Черна гора,
участват редовно в срещи, консултации, преговори или програми за обмен, както и в мероприятия, провеждани на територията на държавите-членки от междуправителствени
организации:
съпрузи и деца (включително осиновени), които са на възраст
под 21 години или са на издръжка, и родители, посещаващи
граждани на Република Черна гора, които пребивават законно
на територията на държавите-членки, със срок на валидност,
ограничен до срока на валидност на разрешителното им за
законно пребиваване.

к)

лица, които се нуждаят от редовни посещения по медицински причини и необходимите придружаващи лица;

л)

представители на религиозни общности, регистрирани в
Република Черна гора, които пътуват редовно до
държавите-членки;

м) представители на организации на гражданското общество,
когато предприемат редовни пътувания с цел обучение, семинари, конференции, включително в рамките на програми за
обмен;
н)

2.
Дипломатическите мисии и консулските служби на
държавите-членки издават многократни визи със срок на валидност до една година на следните категории лица, при условие че
през предходната година са получили поне една виза, използвали
са я в съответствие със законите за влизане и престой на посетената страна и че съществуват основания за искане на многократна
виза:
а)

членове на официални делегации, които в резултат на официална покана, отправена до Република Черна гора, участват
редовно в срещи, консултации, преговори или програми за
обмен, както и в мероприятия, провеждани на територията на
държавите-членки от междуправителствени организации:

б)

бизнесмени и представители на бизнес организации, които
пътуват редовно до държавите-членки;

в)

шофьори, извършващи международни транспортни услуги на
товари и пътници до териториите на държавите-членки с превозни средства, регистрирани в Република Черна гора;

г)

д)

е)

членове на влаков и локомотивен персонал, и на персонал на
хладилни вагони на международни влакове, пътуващи до
териториите на държавите-членки;
упражняващите свободни професии, участващи в международни изложения, конференции, симпозиуми, семинари и
други подобни мероприятия, които пътуват редовно до
държавите-членки;
лица, участващи в научни, културни и артистични дейности,
включително университетски и други програми за обмен,
които пътуват редовно до държавите-членки;

ж) участници в международни спортни мероприятия и лица,
които ги придружават служебно;
з)

журналисти;

и)

участници в официални програми за обмен, организирани от
побратимени градове;

й)

студенти и докторанти и специализанти, които предприемат
редовни пътувания с цел обучение или образование, включително в рамките на програми за обмен;
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съдии, участващи в международни програми за обмен, симпозиуми, семинари и други подобни образователни мероприятия, които пътуват редовно до държавите-членки.

3.
Дипломатическите мисии и консулските служби на
държавите-членки издават многократни визи със срок на валидност минимум 2 години и максимум 5 години на категориите
лица, посочени в параграф 2 от настоящия член, при условие че
през предходните две години те са използвали едногодишната многократна виза в съответствие със законите за влизане и престой на
посетената държава и че основанията за искане на многократна
виза все още са валидни.
4.
Общият срок на престой за лицата, посочени в параграфи от
1 до 3 от настоящия член, не трябва да надвишава 90 дни в рамките на период от 180 дни на територията на държавите-членки.

Член 6
Такси за обработка на заявленията за визи
1.
Таксата за обработка на заявленията за визи на граждани на
Република Черна гора е в размер на 35 EUR.
Горепосочената сума може да бъде преразгледана в съответствие с
процедурата, предвидена в член 14, параграф 4.
Ако Република Черна гора въведе отново изискването за визи за
гражданите на ЕС, визовата такса, която ще наложи Република
Черна гора, няма да е по-висока от 35 EUR или от уговорената
сума, ако таксата бъде преразгледана в съответствие с процедурата,
предвидена в член 14, параграф 4.
2.
Следните категории лица са освободени от такси за обработка на заявлението за виза:
а)

членове на националното правителство, парламента, на Конституционния и на Върховния съд, председателя на Апелативния съд, председателя на Административния съд и лицата,
посочени в член 5, параграф 1, буква а), ако те не са освободени от изискването за виза с настоящото споразумение;

б)

близки роднини — съпруг(а), деца (включително осиновени),
родители (включително настойници), баби и дядовци и
внуци, посещаващи граждани на Република Черна гора, които
пребивават законно на територията на държавите-членки;
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в)

г)
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членове на официални делегации, които в резултат на официална покана, отправена до Република Черна гора, участват
в срещи, консултации, преговори или програми за обмен,
както и в мероприятия, провеждани на територията на
държавите-членки от междуправителствени организации;
ученици, студенти, докторанти и специализанти и придружаващите ги преподаватели, които предприемат пътувания с цел
обучение или образование;

д)

лица с увреждания и лицето, което ги придружава, ако е
необходимо;

е)

лица, които са представили документи, доказващи необходимостта от пътуването им по хуманитарни причини, включително с цел получаване на спешна медицинска помощ, и
човекът, придружаващ такова лице, или с цел присъствие на
погребение на близък роднина, или за посещение на близък
роднина, който е сериозно болен;

ж) участници в международни спортни мероприятия и лица,
които ги придружават служебно;
з)

лица, участващи в научни, културни и артистични дейности,
включително университетски и други програми за обмен;

и)

участници в официални програми за обмен, организирани от
побратимени градове;

й)

журналисти;

к)

пенсионери;

л)

съдии, участващи в международни програми за обмен,
симпозиуми, семинари и други подобни образователни
мероприятия;
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Член 7

Продължителност на процедурите за обработка на
заявленията за визи
1.
Дипломатическите мисии и консулските служби на
държавите-членки вземат решение относно искането за издаване
на виза в рамките на 10 календарни дни от датата на получаване
на заявлението и документите, необходими за издаване на виза.
2.
Срокът за вземане на решение относно заявлението за виза
може да бъде удължен до 30 календарни дни в отделни случаи, и
по-специално, когато е необходимо по-внимателно проучване на
заявлението.
3.
Срокът за вземане на решение относно заявлението за виза
може да бъде съкратен до 3 работни дни или по-малко в спешни
случаи.
Член 8
Заминаване в случай на изгубени или откраднати
документи
Граждани на Европейския съюз и на Република Черна гора, които
са изгубили своите документи за самоличност или от които тези
документи са били откраднати по време на престоя им на територията на Република Черна гора или на държавите-членки, могат да
напуснат тази територия въз основа на валидни документи за самоличност, разрешаващи им да пресекат границата, издадени от дипломатическите мисии или консулските служби на държавитечленки или на Република Черна гора, без каквато и да е виза или
друго разрешително.
Член 9
Удължаване на визата при извънредни обстоятелства

м) представители на религиозни общности, регистрирани в
Република Черна гора;

Визите на гражданите на Република Черна гора, които нямат възможност да напуснат територията на държавите-членки в срока,
посочен в техните визи, в резултат на обстоятелства, представляващи непреодолима сила, се продължават безплатно в съответствие
с действащото законодателство на приемащата държава за срока,
необходим за тяхното завръщане в страната на постоянното им
пребиваване.
Член 10

н)

о)

п)

представители на организации на гражданското общество,
пътуващи с цел участие в срещи, семинари, програми за обмен
и образователни курсове;
упражняващите свободни професии, участващи в международни изложения, конференции, симпозиуми, семинари и
други подобни мероприятия, провеждани на територията на
държавите-членки;
шофьори, извършващи международни транспортни услуги на
товари и пътници до териториите на държавите-членки с превозни средства, регистрирани в Република Черна гора;

р)

членове на влаков и локомотивен персонал, и на персонал на
хладилни вагони на международни влакове, пътуващи до
териториите на държавите-членки;

с)

деца на възраст под 6 години.

Дипломатически паспорти
1.
Гражданите на Република Черна гора, които притежават
валидни дипломатически паспорти, могат да влизат, излизат и да
преминават транзитно през териториите на държавите-членки, без
да притежават визи.
2.
Лицата, посочени в параграф 1 от настоящия член, могат да
остават на териториите на държавите-членки за срок не по-дълъг
от 90 дни в рамките на период от 180 дни.
Член 11
Териториална валидност на визите
При спазване на гражданските правила и разпоредби относно
гражданската сигурност на държавите-членки и при спазване на
правилата на ЕС за издаване на визи с ограничена териториална
валидност на гражданите на Република Черна гора е разрешено да
пътуват в рамките на територията на държавите-членки на равноправна основа с гражданите на Европейския съюз.

L 334/114

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Член 12
Съвместен комитет за управление на споразумението
1.
Страните сформират Съвместен комитет от експерти (наричан по-нататък „Комитета“), съставен от представители на Европейската общност и Република Черна гора. Общността се представлява
от Комисията на Европейските общности, подпомагана от експерти
от държавите-членки.
2.

Комитетът има, по-специално, следните задачи:

а)

наблюдение на изпълнението на настоящото споразумение;

б)

предлагане на изменения или допълнения към настоящото
споразумение;

в)

разрешаване на спорове, произтичащи от тълкуването или
прилагането на разпоредбите на настоящото споразумение.

3.
Комитетът заседава всеки път, когато е необходимо по искане
на една от страните и най-малко веднъж годишно.
4.

Комитетът приема свой процедурен правилник.
Член 13

Връзка на това споразумение с двустранни споразумения
между държави-членки и Република Черна гора
1.
Считано от влизането му в сила, настоящото споразумение
има предимство пред разпоредбите на двустранните или многостранни споразумения или спогодби, сключени между отделните
държави-членки и Република Черна гора, дотолкова, доколкото
разпоредбите на последните споразумения или спогодби обхващат
въпроси, които са предмет на настоящото споразумение.
2.
Разпоредбите на двустранни споразумения или спогодби
между отделни държави-членки и Република Черна гора, подписани преди 1 януари 2007 г., предвиждащи освобождаването на
притежателите на служебни паспорти от изискванията за издаване
на визи, продължават да се прилагат за срок от 5 години от влизане в сила на настоящото споразумение, без да накърняват правото на съответните държави-членки или на Република Черна гора
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да денонсират или преустановят тези двустранни споразумения по
време на този период от 5 години.

Член 14
Заключителни клаузи
1.
Настоящото споразумение се ратифицира или одобрява от
страните в съответствие с техните процедури и влиза в сила на първия ден от втория месец след датата, на която страните се нотифицират една друга относно приключването на посочените по-горе
процедури.
2. Чрез дерогация от параграф 1 от настоящия член настоящото
споразумение влиза в сила на датата на влизане в сила на споразумението между Европейската общност и Република Черна гора за
обратно приемане на лица, ако тази дата е след датата, предвидена
в параграф 1 от настоящия член.
3. Настоящото споразумение се сключва за неопределен период
от време, освен ако се прекрати в съответствие с параграф 6 от настоящия член.
4.
Настоящото споразумение може да бъде изменяно с писменото съгласие на страните. Измененията влизат в сила след като
страните са се уведомили една друга за приключването на техните
вътрешни процедури, необходими за тази цел.
5.
Всяка страна може да преустанови изцяло или отчасти
изпълнението на настоящото споразумение по причини, свързани
с обществения ред, защитата на гражданската сигурност или защитата на общественото здраве. Другата страна се уведомява за решението за преустановяване не по-късно от 48 часа преди неговото
влизане в сила. Страната, преустановила прилагането на настоящото споразумение, информира незабавно другата страна веднага
щом причините за това преустановяване престанат да съществуват.
6.
Всяка страна може да прекрати настоящото споразумение с
писмено уведомление на другата страна. Настоящото споразумение престава да бъде в сила 90 дни след датата на такова
уведомление.

Съставено в Брюксел на единадесети септември две хиляди и седма година в два екземпляра на всеки от официалните езици на страните, като всеки един от тези текстове е еднакво автентичен.
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За Европейската общност
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
Az Európai Közösség részéről
Għall-Komunitá Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Pentru Comunitatea Europeană
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
För Europeiska gemenskapen
Za Evropsku Zajednicu

За Република Черна гора
Por la República de Montenegro
Za Republiku Ċerná Hora
For Republikken Montenegro
Für die Republik Montenegro
Montenegro Vabariigi nimel
Για τη Δημοκρατία του Μαυροβουνίου
For the Republic of Montenegro
Pour la République du Monténégro
Per la Repubblica del Montenegro
Melnkalnes Republikas vārdā
Juodkalnijos Respublikos vardu
A Montenegrói Köztársaság részéről
Għar-Repubblika ta’ Montenegro
Voor de Republiek Montenegro
W imieniu Republiki Czarnogóry
Pela República do Montenegro
Pentru Republica Muntenegru
Za Čiernohorskú republiku
Za Republiko Črno goro
Montenegron tasavallan puolesta
För Republiken Montenegro
Za Republiku Crnu Goru

L 334/115

L 334/116

BG

Официален вестник на Европейския съюз

19.12.2007 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОТОКОЛ КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, КОИТО НЕ ПРИЛАГАТ ИЗЦЯЛО
ДОСТИЖЕНИЯТА НА ПРАВОТО ОТ ШЕНГЕН

Държавите-членки, които са обвързани с достиженията на правото от Шенген, но които все още не издават шенгенски визи
в очакване на съответното решение на Съвета във връзка с това, издават национални визи, чиято валидност е ограничена до
тяхната собствена територия.
Тези държави-членки могат да признават едностранно шенгенските визи и разрешенията за пребиваване с цел транзитно преминаване през тяхната територия в съответствие с Решение № 895/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.
Тъй като Решение № 895/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета не се прилага за Румъния и България, Европейската комисия ще предложи подобни разпоредби с цел тези страни да могат да признаят едностранно шенгенските визи и
разрешения за пребиваване и други подобни документи, издадени от други държави-членки, които все още не са изцяло интегрирани в Шенгенското пространство, за целите на транзитно преминаване през тяхната територия.
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СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ, ОТНАСЯЩА СЕ ДО ДАНИЯ
Страните отбелязват, че настоящото споразумение не се прилага към процедурите за издаване на визи от дипломатически мисии и консулски служби на Кралство Дания.
При такива обстоятелства е желателно властите на Дания и Република Черна гора да сключат без забавяне двустранно споразумение за улесняване издаването на визи за краткосрочно пребиваване при условия, сходни с тези
на споразумението между Европейската общност и Република Черна гора.

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ, ОТНАСЯЩА СЕ ДО ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО И ИРЛАНДИЯ
Страните отбелязват, че настоящото споразумение не се прилага към процедурите за издаване на визи от дипломатически мисии и консулски служби на Обединеното кралство и Ирландия.
При такива обстоятелства е желателно властите на Обединеното кралство, Ирландия и Република Черна гора да
сключат двустранни споразумения за улесняване издаването на визи.

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ, ОТНАСЯЩА СЕ ДО ИСЛАНДИЯ И НОРВЕГИЯ
Страните вземат предвид тясното сътрудничество между Европейската общност и Норвегия и Исландия, и
по-специално по силата на споразумението от 18 май 1999 г. относно присъединяването на тези страни към
процеса на изпълнение, прилагане и развитие на достиженията на правото от Шенген.
При такива обстоятелства е желателно властите на Норвегия, Исландия и Република Черна гора да сключат без
забавяне двустранни споразумения за улесняване издаването на визи за краткосрочно пребиваване при условия,
сходни с тези на споразумението между Европейската общност и Република Черна гора.

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ, ОТНАСЯЩА СЕ ДО КОНФЕДЕРАЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ И ЛИХТЕНЩАЙН
(ако е необходима)
Ако споразумението между ЕС, ЕО и Конфедерация Швейцария относно присъединяването на Конфедерация
Швейцария към процеса на изпълнение, прилагане и развитие на достиженията на правото от Шенген и протоколите към настоящото споразумение, отнасящи се до Лихтенщайн, са влезли в сила до момента на приключване на преговорите с Република Черна гора, ще бъде съставена подобна декларация по отношение на
Швейцария и Лихтенщайн.
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ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ЗА ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА
ЗА ИЗДАВАНЕ НА ВИЗИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА СЛУЖЕБНИ ПАСПОРТИ
Тъй като освобождаването на притежателите на служебни паспорти от изискванията за издаване на визи, предвидени в двустранните споразумения или спогодби между отделните държави-членки и Република Черна гора,
подписани преди 1 януари 2007 г., ще продължават да се прилагат само за срок от 5 години от влизане в сила
на настоящото споразумение, без да се накърнява правото на съответните държави-членки или на Република
Черна гора да денонсират или преустановят тези двустранни споразумения по време на този срок от 5 години,
Европейската общност ще преоцени положението на притежателите на служебни паспорти най-късно 4 години
след влизане в сила на настоящото споразумение, с оглед на възможно изменение на споразумението с тази цел
в съответствие с процедурата, предвидена в член 14, параграф 4.

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ЗА ДОСТЪП НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ВИЗИ И
ХАРМОНИЗИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ОТНОСНО ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ВИЗИ ЗА
КРАТКОСРОЧНО ПРЕБИВАВАНЕ И ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ ПРИ
КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ВИЗИ ЗА КРАТКОСРОЧНО ПРЕБИВАВАНЕ
Като отчита колко е важна прозрачността за кандидатите за визи, Европейската общност напомня, че законодателното предложение за преработка на Общите указания за работа на консулските служби относно визите за
дипломатически мисии и консулски служби бе прието на 19 юли 2006 г. от Европейската комисия и разглежда
въпроса за условията на достъп на кандидатите за визи до дипломатическите мисии и консулските служби на
държавите-членки.
Във връзка с информацията, която трябва да бъде предоставена на кандидатите за визи, Европейската общност
счита, че е необходимо да се вземат подходящи мерки:
— В най-общ план, да се изготви основна информация за кандидатите относно процедурите и условията за
кандидатстване за визи и за тяхната валидност.
— Европейската общност ще изготви списък с минимални изисквания, за да гарантира, че на кандидатите от
Република Черна гора е предоставена съгласувана и уеднаквена основна информация и от тях се изисква да
предоставят по принцип същите съпътстващи документи.
Горепосочената информация, включваща списъка с акредитирани пътнически агенции и туроператори в рамките на местното консулско сътрудничество, трябва да бъде широко разпространена (на информационните табла
на консулствата, във вид на брошури, чрез уебсайтове и др.).
Дипломатическите мисии и консулските служби на държавите-членки предоставят информация относно
съществуващите възможности съгласно достиженията на правото от Шенген за улесняване издаването на визи
за краткосрочно пребиваване за всеки отделен случай.
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ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ОТНОСНО ОБЛЕКЧЕНИЯТА
ЗА ЧЛЕНОВЕ НА СЕМЕЙСТВАТА И ДОБРОСЪВЕСТНИ КАНДИДАТИ
Европейската общност отбелязва предложението на Република Черна гора да се даде по-широко определение
на понятието „членове на семейството“, които се ползват от визови облекчения, както и значението, което Република Черна гора придава на опростяване на придвижването на тази категория лица.
С цел да улесни мобилността на увеличен брой лица, които имат семейни връзки (особено сестри и братя и техните деца) с граждани на Черна гора, които пребивават законно на територията на държавите-членки, Европейската общност приканва консулските служби на държавите-членки да се възползват в пълна степен от
съществуващите възможности в достиженията на правото на Общността за улесняване издаването на визи на
тази категория лица, включително по-специално, опростяването на документните доказателства, изисквани от
кандидатите, освобождаването от такси за обработка, и където е уместно, издаването на многократни входни
визи.
Освен това Европейската общност приканва също така консулските служби на държавите-членки да се възползват в пълна степен от тези възможности за улесняване издаването на визи за добросъвестни кандидати.

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ОТНОСНО МОРЯЦИТЕ
В съответствие с международни споразумения относно мобилността на членовете на екипажи на граждански
кораби Европейската общност приканва консулските служби на държавите-членки да се възползват в пълна степен от съществуващите в достиженията на правото на ЕО възможности за улесняване издаването на транзитни
визи за моряци от Черна гора. Това включва, по-специално, опростяване на документните доказателства, изисквани от кандидатите, и издаване на многократни транзитни визи.
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РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА
от 8 ноември 2007 година
относно сключването на Споразумение между Европейската общност и Бившата югославска
република Македония за улесняване на издаването на визи
(2007/824/ЕО)
СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

(6)

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,
и по-специално член 62, параграф 2, буква б), i) и ii), във връзка с
член 300, параграф 2, първа алинея, първо изречение и член 300,
параграф 3, първа алинея от него,

РЕШИ:

като взе предвид предложението на Комисията,

В съответствие с Протокола относно позицията на Дания,
приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност, Дания не
участва в приемането на настоящото решение, не е обвързана от него и не го прилага,

Член 1

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

Споразумението между Европейската общност и Бившата югославска република Македония за улесняване на издаването на визи
се одобрява с настоящото от името на Общността.

като има предвид, че:

Текстът на споразумението е приложен към настоящото решение.

(1)

(2)

Комисията договори от името на Европейската общност
споразумение с Бившата югославска република Македония
за улесняване на издаването на визи.
Споразумението бе подписано от името на Европейската
общност на 18 септември 2007 г. при условие за възможното му сключване на по-късна дата, в съответствие с Решение на Съвета, прието на 18 септември 2007 г.

(3)

Споразумението следва да бъде одобрено.

(4)

Със споразумението се създава Съвместен комитет за управление на споразумението, който може да приема свой процедурен правилник. В този случай е уместно да се предвиди
опростена процедура за определяне на позицията на
Общността.

(5)

В съответствие с Протокола относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия и Протокола относно интегрирането на достиженията на правото от Шенген в рамките
на Европейския съюз, приложени към Договора за Европейския Съюз и Договора за създаване на Европейската общност, Обединеното кралство и Ирландия не участват в
приемането на това решение, не са обвързани от него и не
го прилагат.

(1) Становище от 24 октомври 2007 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

Член 2
Председателят на Съвета връчва уведомлението съгласно член 14,
параграф 1 от споразумението (2).
Член 3
Комисията, подпомагана от експерти от държавите-членки, представлява Общността в Съвместния комитет от експерти, създаден с
член 12 от споразумението.
Член 4
Позицията на Общността в рамките на Съвместния комитет от експерти с оглед приемането на негов процедурен правилник съгласно член 12, параграф 4 от споразумението се взема от Комисията
след консултация със специален комитет, определен от Съвета.
Член 5
Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.
Съставено в Брюксел на 8 ноември 2007 година.
За Съвета
Председател
R. PEREIRA

(2) Датата на влизане в сила на споразумението ще бъде публикувана в
Официален вестник на Европейския съюз от генералния секретариат на
Съвета.

19.12.2007 г.
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РАЗМЯНА НА ПИСМА

COUNCIL
OF THE EUROPEAN UNION

Brussels, 18 September 2007

Ms. Gordana Jankulovska,
Minister of Interior of the former
Yugoslav Republic of Macedonia.
Dear Minister,
We have the honour to propose that, if it is acceptable to your Government, this letter and your confirmation
shall together take the place of signature of the Agreement between the European Community and the former
Yugoslav Republic of Macedonia on the facilitation of the issuance of visas.
The text of the aforementioned Agreement, herewith annexed, has been approved for signature by a decision
of the Council of the European Union of today’s date.
Please accept, Minister, the assurance of our highest consideration.

For the European Community

L 334/122
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Republic of Macedonia
MINISTRY OF INTERIOR
Minister

Courtesy translation

Brussels, 18 September 2007

Dear Sirs,
On behalf of the Government of the Republic of Macedonia I have the honour to acknowledge receipt of your
letter dated 18th September 2007 regarding the signature of the Agreement between the Republic of Macedonia and the European Community on the facilitation of the issuance of visas, together with the attached text
of the Agreement.
I hereby declare that the Government of the Republic of Macedonia agrees with the provisions of the Agreement between the Republic of Macedonia and the European Community on the facilitation of the issuance of
visas and considers the Agreement as being signed with this Exchange of Letters.
However, I declare that the Republic of Macedonia does not accept the denomination used for my country in
the above-referred documents, having in view that the constitutional name of my country is the Republic of
Macedonia.
Please accept, Sirs, the assurances of my highest consideration.

Gordana Jankuloska
Dr. Rui Carlos Pereira
Minister of Internal Administration of
the Republic of Portugal
Council of the European Union
Mr. Franco Frattini
Vice-president of the European Commission
BRUSSELS

19.12.2007 г.

BG

Официален вестник на Европейския съюз

Република Македонија
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
Министер

Брисел, 18 септември 2007 година

Почитувани Господа,
Во името на Владата на Република Македонија имам чест да го потврдам приемот на Вашето писмо датирано на
18 септемвpи 2007 година, кое се однесува на потпишувањето на Спогодбата помеу Република Македониja и
Европсkата Заедница за олеснување на издавањето визи, заедно со приложениот тeкст на Спогодбата.
Изjавувам дека Владата на Република Македониjа е согласна со одредбите на Спогодбата помеу Република Македонија и Европската Заедница за олеснување на издавањето визи и смета дека со оваа размена на писма Спогодбата е потпишана.
Сепак, изјавувам дека Република Македонија не ја прифаа деноминацијата употребена за мојата земја во погоре
наведените документи, имаји предвид дека уставното име на мојата земја е Република Мakедонија.
Пpимете ги Господа, изразите на моето највисоко почитување.

Гордана Јанкулоска

Г-дин Руи Карлос Переира
Министеp за внатрешната администрација на Република
Португалија Совет на Европската унија
Г-дин Франко Фратини
Потпретседател hа Европската комисија
БРИСЕЛ
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COUNCIL
OF THE EUROPEAN UNION

Brussels, 18 September 2007

Ms. Gordana Jankulovska,
Minister of Interior of the former
Yuogoslav Republic of Macedonia.

Dear Minister,
We have the honour to acknowledge receipt of your letter of today’s date.
The European Community notes that the Exchange of Letters between the European Community and the
Former Yugoslav Republic of Macedonia, which takes the place of signature of the Agreement between the
European Community and the former Yugoslav Republic of Macedonia on the facilitation of the issuance of
visas, has been accomplished and that this cannot be interpreted as acceptance or recognition by the European
Community in whatever form or content of a denomination other than the „former Yugoslav Republic of
Macedonia“.
Please accept, Minister, the assurance of our highest consideration.

For the European Community

19.12.2007 г.
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СПОРАЗУМЕНИЕ
между Европейската общност и Бившата югославска република Македония за улесняване на
издаването на визи
EВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ, наричана по-долу „Общността“;
и
БИВШАТА ЮГОСЛАВСКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ, наричани по-нататък „страните“;
КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД решението на Европейския съвет от декември 2005 г. да предостави на Бившата югославска република Македония статут на страна кандидатка;
КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД Споразумението за стабилизиране и асоцииране (ССА) между Европейската общност и Бившата югославска република Македония, което бе подписано през април 2001 г. и влезе в сила на 1 април 2004 г. и което в момента
управлява отношенията с Бившата югославска република Македония;
КАТО ПОТВЪРЖДАВАТ намерението за тясно сътрудничество в рамките на същестуващите структури на ССА за либерализация на визовия режим между Бившата югославска република Македония и Европейския съюз в съответствие със заключенията
на срещата на върха Европейски съюз — Западни Балкани, състояла се в Солун на 21 юни 2003 г.;
КАТО ПРИЗНАВАТ напредъка, направен от Бившата югославска република Македония в областта на правосъдието, и
по-специално по въпросите на миграцията, визовата политика, управлението на границите и сигурността на документите;
В ЖЕЛАНИЕТО СИ, като първа конкретна стъпка към безвизов режим на пътуване, да улеснят контактите между народите
като важно условие за стабилно развитие на икономическите, хуманитарните, културните, научните и други връзки чрез улесняване на издаването на визи за граждани на Бившата югославска република Македония;
КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че всички граждани на ЕС са освободени от изискването за визи, когато пътуват до Бившата югославска република Македония за период от време, ненадвишаващ 90 дни, или за транзитно преминаване през територията на
Бившата югославска република Македония;
КАТО ПРИЕМАТ, че ако Бившата югославска република Македония въведе отново изискването за визи за гражданите на ЕС,
същите улеснения, предоставени съгласно настоящото споразумение на гражданите на Бившата югославска република Македония, ще се прилагат автоматично, на базата на реципрочност, за гражданите на ЕС;
КАТО ПРИЕМАТ, че улесненията за издаване на визи не трябва да водят до незаконна миграция и като отделят специално
внимание на сигурността и на реадмисията;
КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД Протокола относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия и Протокола относно интегрирането на достиженията на правото от Шенген в рамките на Европейския съюз, приложени към Договора за Европейския съюз
и Договора за създаване на Европейската общност, и като потвърждават, че разпоредбите на настоящото споразумение не се
прилагат за Обединеното кралство и Ирландия;
КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД Протокола относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и Договора за
създаване на Европейската общност, и като потвърждават, че разпоредбите на настоящото споразумение не се прилагат за
Кралство Дания;
СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1
Цел и приложно поле

1.
Целта на настоящото споразумение е да улесни издаването
на визи на гражданите на Бившата югославска република Македония за планиран престой за срок от не повече от 90 дни в рамките
на период от 180 дни.

2.
Ако Бившата югославска република Македония въведе
отново изискването за визи за гражданите на ЕС или за определени

категории граждани на ЕС, същите улеснения, предоставени съгласно това споразумение на гражданите на Бившата югославска
република Македония, ще се прилагат автоматично, на базата на
реципрочност, за заинтересованите граждани на ЕС.
Член 2
Обща клауза
1.
Визовите облекчения, предвидени в това споразумение, се
прилагат за гражданите на Бившата югославска република Македония само дотолкова, доколкото те не са освободени от изискването за визи от законовите и подзаконовите разпоредби на
Общността или държавите-членки, настоящото споразумение или
други международни споразумения.
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2.
Националното законодателство на Бившата югославска
република Македония или на държавите-членки, или законодателството на Общността, се прилага по отношение на въпроси,
които не са обхванати от разпоредбите на това споразумение, като
отказ за издаване на виза, признаване на пътнически документи,
доказателство за достатъчни средства за издръжка, отказ за влизане в страната и мерки за експулсиране.

Член 3

б)

в)

За целите на настоящото споразумение:
„Държава-членка“ означава всяка държава-членка на Европейския съюз, с изключение на Кралство Дания, Република
Ирландия и Обединеното кралство;

б)

„Гражданин на Европейския съюз“ означава гражданин на
държава-членка съгласно посоченото в буква a);

в)

„Гражданин на Бившата югославска република Македония“:
означава лице, което притежава гражданство на Бившата югославска република Македония;

г)

„Виза“ означава разрешително, издадено от държава-членка,
или решение, взето от такава държава, което е необходимо с
оглед на:
— влизане за планиран престой в държава-членка или в
няколко държави-членки за срок от не повече от 90 дни
общо,

„Законно пребиваващо лице“ означава гражданин на Бившата
югославска република Македония, на когото е разрешено или
който има право да остане за повече от 90 дни на територията
на държава-членка въз основа на законодателството на Общността или на националното законодателство.

г)

д)

ученици, студенти, докторанти и специализанти и придружаващи ги преподаватели, които предприемат пътувания с цел
обучение или образование, включително в рамките на програми за обмен, както и други образователни или училищни
дейности:
— писмено искане или удостоверение за записване от приемащия университет, колеж или училище, или студентска
карта или удостоверение за курсовете, които лицето ще
посещава;

участници в международни спортни мероприятия и лица,
които ги придружават служебно:
— писмено искане от организацията домакин: компетентни
органи, национални спортни федерации и национални
олимпийски комитети на държавите-членки;

е)

бизнесмени и представители на бизнес организации:
— писмено искане от домакин — юридическо лице или
дружество, организация, или офис или филиал на такова
юридическо лице или дружество, или държавни или
местни власти на държавата-членка или организационни
комитети на търговско-промишлени изложения, конференции и симпозиуми, провеждани на териториите на
държавите-членки;

Писмени доказателства относно целта на пътуването

а)

журналисти:
— удостоверение или друг документ, издаден от професионална организация, доказващ, че въпросното лице е квалифициран журналист, и документ, издаден от
неговия/нейния работодател, в който се посочва, че целта
на пътуването е осъществяване на журналистическа
дейност;

Член 4

1.
За следните категории граждани на Бившата югославска
република Македония са достатъчни следните документи за обосноваване на целта на пътуване до другата страна:

представители на организации на гражданското общество,
когато предприемат пътуване с цел образователна подготовка,
семинари, конференции, включително в рамките на програми
за обмен:
— писмено искане, издадено от организацията домакин,
потвърждение, че лицето представлява организация на
гражданското общество и удостоверение за учредяване на
такава организация от съответния регистър, издадено от
държавен орган в съответствие с националното
законодателство;

— влизане с цел транзитно преминаване през територията
на тази държава-членка или на няколко държави-членки.
д)

лица, участващи в научни, изследователски, културни и артистични дейности, включително университетски и други програми за обмен:
— писмено искане от организацията домакин за участие в
тези дейности;

Определения

а)

19.12.2007 г.

ж) упражняващите свободни професии, участващи в международни изложения, конференции, симпозиуми, семинари и
други подобни мероприятия, провеждани на територията на
държавите-членки:
— писмено искане от организацията домакин, потвърждаващо, че въпросното лице участва в събитието;
з)

участници в официални програми за обмен, организирани от
побратимени градове:
— писмено искане от административния ръководител/кмет
на тези градове;

19.12.2007 г.
и)
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шофьори, извършващи международни транспортни услуги на
товари и пътници до териториите на държавите-членки с превозни средства, регистрирани в Бившата югославска република Македония;
— писмено искане от асоциация на превозвачите на Бившата югославска република Македония, предвиждащо
превоз по международните пътища, в което се посочват
целта, продължителността и честотата на пътуванията;

й)

близки роднини — съпруг(а), деца (включително осиновени),
родители (включително настойници), баби и дядовци и внуци
— посещаващи граждани на Бившата югославска република
Македония, които пребивават законно на територията на
държавите-членки:
— писмено искане от лицето домакин;

л)

р)

2.
Писменото искане, посочено в параграф 1 на настоящия
член, следва да съдържа следните данни:
а)

за поканеното лице: име и фамилия, дата на раждане, пол,
гражданство, номер на документа за самоличност, период и
цел на пътуването, брой на влизанията и където е уместно,
имената на съпруга(та) и децата, придружаващи поканеното
лице;

б)

за лицето, което отправя поканата — име, фамилия и адрес;
или

в)

за юридическото лице, дружеството или организацията, които
отправят поканата — пълно наименование и адрес; и
— ако искането е издадено от организация — името и
длъжността на лицето, което подписва искането;

— писмено искане от религиозна общност, регистрирана в
Бившата югославска република Македония, посочващо
целта, продължителността и честотата на пътуванията;

— ако лицето, което отправя поканата, е юридическо лице
или дружество, офис или филиал на такова юридическо
лице или дружество със седалище на територията на
държава-членка, регистрационният номер съгласно
националното
законодателство
на
съответната
държава-членка.

м) лица на посещение по медицински причини и необходимите
придружаващи лица:

н)

о)

за посещение на военни и граждански гробища:
— официален документ, потвърждаващ съществуването и
запазването на гроба, както и семейната или друга родствена връзка между кандидата и покойника;

представители на религиозни общности:

— официален документ от медицинска институция,
потвърждаващ необходимостта от медицинска грижа в
тази институция, необходимостта от придружител и
доказателство за достатъчни финансови средства за заплащане на лечението;

лица, пътуващи с цел туризъм:
— удостоверение или документ за извършено плащане,
издаден от пътническа агенция или туроператор, акредитиран от държава-членка в рамките на местното консулско сътрудничество, потвърждаващ резервацията за
организирано пътуване;

членове на влаков и локомотивен персонал, и на персонал на
хладилни вагони на международни влакове, пътуващи до
териториите на държавите-членки:
— писмено искане от компетентното железопътно дружество на Бившата югославска република Македония, посочващо целта, продължителността и честотата на
пътуванията;

к)

п)
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3.
За категориите лица, посочени в параграф 1 на настоящия
член, всички категории визи се издават по опростената процедура
без изискване на друга обосновка, покана или потвърждаване във
връзка с целта на пътуването.
Член 5

лица на посещение с цел присъствие на погребални
церемонии:

Издаване на многократни визи

— официален документ, потвърждаващ смъртта, както и
семейната или друга родствена връзка между кандидата
и покойника;

1.
Дипломатическите мисии и консулските служби на
държавите-членки издават многократни визи със срок на валидност до пет години на следните категории лица:

за членове на официални делегации, които в резултат на официална покана, отправена до Бившата югославска република
Македония, участват в срещи, консултации, преговори или
програми за обмен, както и в мероприятия, провеждани на
територията на държавите-членки от междуправителствени
организации:
— писмо, издадено от орган на Бившата югославска република Македония, потвърждаващо, че кандидатът е член
на делегация, която пътува до другата страна, за да
участва в гореспоменатите мероприятия, придружено от
копие на официалната покана;

а)

членовете на националното правителство, Парламента, Конституционния съд, Върховния съд, Съдебния съвет и Съвета на
прокурорите, ако те не са освободени от изискването за виза
с настоящото споразумение, при изпълнението на служебните
им задължения, със срок на валидност, ограничен до срока им
на работа, ако той е по-кратък от 5 години;

б)

постоянни членове на официални делегации, които в резултат на официална покана, отправена до Бившата югославска
република Македония, участват редовно в срещи, консултации, преговори или програми за обмен, както и в мероприятия, провеждани на територията на държавите-членки от
междуправителствени организации;

L 334/128
в)
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съпрузи и деца (включително осиновени), които са на възраст
под 21 години или са на издръжка, и родители (включително
настойници), посещаващи граждани на Бившата югославска
република Македония, които пребивават законно на територията на държавите-членки, със срок на валидност, ограничен до срока на валидност на разрешителното им за законно
пребиваване.

г)

бизнесмени и представители на бизнес организации, които
пътуват редовно до държавите-членки;

д)

журналисти;

е)

представители на религиозни общности, регистрирани в Бившата югославска република Македония, които пътуват
редовно до държавите-членки.

2.
Дипломатическите мисии и консулските служби на
държавите-членки издават многократни визи със срок на валидност до една година на следните категории лица, при условие че
през предходната година са получили поне една виза, използвали
са я в съответствие със законите за влизане и престой на посетената страна и че съществуват основания за искане на многократна
виза:
а)

б)

студенти и докторанти и специализанти, които предприемат
редовни пътувания с цел обучение или образование, включително в рамките на програми за обмен,
лица, участващи в научни, изследователски, културни и артистични дейности, включително университетски и други програми за обмен, които пътуват редовно до държавите-членки;

в)

участници в международни спортни мероприятия и лица,
които ги придружават служебно:

г)

упражняващите свободни професии, участващи в международни изложения, конференции, симпозиуми, семинари и
други подобни мероприятия, които пътуват редовно до
държавите-членки;

д)

представители на организации на гражданското общество,
когато предприемат редовни пътувания с цел обучение, семинари, конференции, включително в рамките на програми за
обмен;

е)

й)

лица, които се нуждаят от редовни посещения по медицински причини и необходимите придружаващи лица;

к)

за членове на официални делегации, които в резултат на официална покана, отправена до Бившата югославска република
Македония, участват редовно в срещи, консултации, преговори или програми за обмен, както и в мероприятия, провеждани на територията на държавите-членки от
междуправителствени организации;

3.
Дипломатическите мисии и консулските служби на
държавите-членки издават многократни визи със срок на валидност минимум 2 години и максимум 5 години на категориите
лица, посочени в параграф 2 на настоящия член, и на други лица,
при условие че през предходната година те са използвали едногодишната многократна виза в съответствие със законите за влизане
и престой на посетената държава, и че основанията за искане на
многократна виза все още са валидни.
4.
Общият срок на престой за лицата, посочени в параграфи от
1 до 3 на настоящия член, не трябва да надвишава 90 дни в рамките на период от 180 дни на територията на държавите-членки.

Член 6
Такси за обработка на заявленията за визи
1.
Таксата за обработка на заявленията за визи на граждани на
Бившата югославска република Македония е в размер на 35 EUR.
Горепосочената сума може да бъде преразгледана в съответствие с
процедурата, предвидена в член 14, параграф 4.
Ако Бившата югославска република Македония въведе отново
изискването за визи за гражданите на ЕС, визовата такса, която ще
наложи Бившата югославска република Македония, няма да е
по-висока от 35 EUR или от уговорената сума, ако таксата бъде
преразгледана в съответствие с процедурата, предвидена в член 14,
параграф 4.
2.
Следните категории лица са освободени от такси за обработка на заявлението за виза:
а)

близки роднини — съпруг(а), деца (включително осиновени),
родители (включително настойници), баби и дядовци и внуци
на граждани на Бившата югославска република Македония,
които пребивават законно на територията на
държавите-членки;

б)

за членове на официални делегации, които в резултат на официална покана, отправена до Бившата югославска република
Македония, участват в срещи, консултации, преговори или
програми за обмен, както и в мероприятия, провеждани на
територията на държавите-членки от междуправителствени
организации;

в)

членовете на националното правителство, Парламента, Конституционния съд, Върховния съд, Съдебния съвет и Съвета на
прокурорите, в случай че не са освободени от изискването за
виза с настоящото споразумение;

участници в официални програми за обмен, организирани от
побратимени градове:

ж) кметове и членове на общински съвети;
з)

шофьори, извършващи международни транспортни услуги на
товари и пътници до териториите на държавите-членки с превозни средства, регистрирани в Бившата югославска република Македония;

и)

членове на влаков и локомотивен персонал, и на персонал на
хладилни вагони на международни влакове, пътуващи до
териториите на държавите-членки;
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г)

кметове и членове на общински съвети;

д)

лица с увреждания и лицето, което ги придружава, ако е
необходимо;

е)

лица, които са представили документи, доказващи необходимостта от пътуването им по хуманитарни причини, включително с цел получаване на спешна медицинска помощ, и
човекът, придружаващ такова лице, или с цел присъствие на
погребение на близък роднина, или за посещение на близък
роднина, който е сериозно болен;

ж) участници в международни спортни мероприятия и лица,
които ги придружават служебно;
з)

лица, участващи в научни, изследователски, културни и артистични дейности, включително университетски и други програми за обмен;

и)

участници в официални програми за обмен, организирани от
побратимени градове;

й)

журналисти;

к)

пенсионери;

л)

шофьори, извършващи международни транспортни услуги на
товари и пътници до териториите на държавите-членки с превозни средства, регистрирани в Бившата югославска република Македония;

м) членове на влаков и локомотивен персонал, и на персонал на
хладилни вагони на международни влакове, пътуващи до
териториите на държавите-членки;
н)

представители на организации на гражданското общество,
предприемащи пътувания с цел участие в срещи, семинари,
програми за обмен или образователни курсове;
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Член 7

Продължителност на процедурите за обработка на
заявленията за визи
1.
Дипломатическите мисии и консулските служби на
държавите-членки вземат решение относно искането за издаване
на виза в рамките на 10 календарни дни от датата на получаване
на заявлението и документите, необходими за издаване на виза.
2.
Срокът за вземане на решение относно заявлението за виза
може да бъде удължен до 30 календарни дни в отделни случаи, и
по-специално, когато е необходимо по-внимателно проучване на
заявлението.
3.
Срокът за вземане на решение относно заявлението за виза
може да бъде съкратен до 2 работни дни или по-малко в спешни
случаи.

Член 8
Заминаване в случай на изгубени или откраднати
документи
Граждани на Европейския съюз и на Бившата югославска република Македония, които са изгубили своите документи за самоличност или от които тези документи са били откраднати по време на
престоя им на територията на Бившата югославска република
Македония или на държавите-членки, могат да напуснат тази
територия въз основа на валидни документи за самоличност,
разрешаващи им да пресекат границата, издадени от дипломатическите мисии или консулските служби на държавите-членки или
на Бившата югославска република Македония, без каквато и да е
виза или друго разрешително.

Член 9
Удължаване на визата при извънредни обстоятелства

о)

представители на религиозни общности, регистрирани в Бившата югославска република Македония;

п)

упражняващите свободни професии, участващи в международни изложения, конференции, симпозиуми, семинари и
други подобни мероприятия, провеждани на територията на
държавите-членки.

р)

ученици, студенти, докторанти и специализанти и придружаващи ги преподаватели, които предприемат пътувания с цел
обучение или образование, включително в рамките на програми за обмен, както и други образователни и училищни
дейности:

Визите на гражданите на Бившата югославска република Македония, които нямат възможност да напуснат територията на
държавите-членки в срока, посочен в техните визи, в резултат на
обстоятелства, представляващи непреодолима сила, по хуманитарни, сериозни професионални или лични причини, се продължават безплатно в съответствие с действащото законодателство на
приемащата държава за срока, необходим за тяхното завръщане в
страната на постоянното им пребиваване.

Член 10
Дипломатически паспорти

с)

деца на възраст под 6 години.

3.
Чрез дерогация от горепосочения параграф 1 България и
Румъния, които са обвързани с достиженията на правото от Шенген, но които все още не издават шенгенски визи, могат да освободят от такси за обработка на заявления за национални визи за
краткосрочно пребиваване на граждани на Бившата югославска
република Македония до момента, в който с решение на Съвета те
ще прилагат изцяло достиженията на правото от Шенген по отношение на визовата политика.

1.
Гражданите на Бившата югославска република Македония,
които притежават валидни дипломатически паспорти, могат да
влизат, излизат и да преминават транзитно през териториите на
държавите-членки, без да притежават визи.
2.
Лицата, посочени в параграф 1 от настоящия член, могат да
остават на териториите на държавите членки за срок не по-дълъг
от 90 дни в рамките на период от 180 дни.
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Член 11
Териториална валидност на визите
При спазване на националните правила и разпоредби относно
националната сигурност на държавите-членки и при спазване на
правилата на ЕС за издаване на визи с ограничена териториална
валидност на гражданите на Бившата югославска република Македония е разрешено да пътуват в рамките на територията на
държавите-членки на равноправна основа с гражданите на Европейския съюз.
Член 12

19.12.2007 г.

дотолкова, доколкото разпоредбите на последните споразумения
или спогодби обхващат въпроси, които са предмет на настоящото
споразумение.
2.
Разпоредбите на двустранни споразумения или спогодби
между отделни държави-членки и Бившата югославска република
Македония, подписани преди 1 януари 2007 г., предвиждащи
освобождаването на притежателите на служебни паспорти от
изискванията за издаване на визи, продължават да се прилагат за
срок от 5 години от влизане в сила на настоящото споразумение,
без да засягат правото на съответните държави-членки или на Бившата югославска република Македония да денонсират или
преустановят тези двустранни споразумения по време на този
период от 5 години.

Съвместен комитет за управление на споразумението
1.
Страните сформират Съвместен комитет от експерти (наричан по-нататък „Комитета“), съставен от представители на Европейската общност и Бившата югославска република Македония.
Общността се представлява от Комисията на Европейските общности, подпомагана от експерти от държавите-членки.
2.
а)

Комитетът има, по-специално, следните задачи:
наблюдение на изпълнението на настоящото споразумение
(редовен обмен на информация, включително данни за брой
издадени визи, подадени и отхвърлени заявления за визи);

б)

предлагане на изменения или допълнения към настоящото
споразумение;

в)

разрешаване на спорове, произтичащи от тълкуването или
прилагането на разпоредбите на настоящото споразумение.

3.
Комитетът заседава всеки път, когато е необходимо по искане
на една от страните и най-малко веднъж годишно.
4.

Комитетът приема свой процедурен правилник.

5.
Комитетът информира съответните органи, установени по
силата на Споразумението за стабилизиране и асоцииране, като
периодично предоставя информация за изпълнение на настоящото
споразумение.

Член 14
Заключителни клаузи
1.
Настоящото споразумение се ратифицира или одобрява от
страните в съответствие с техните процедури и влиза в сила на първия ден от втория месец след датата, на която страните се нотифицират една друга относно приключването на споменатите
по-горе процедури.
2.
Чрез дерогация от параграф 1 на настоящия член настоящото споразумение влиза в сила на датата на влизане в сила на
споразумението между Европейската общност и Бившата югославска република Македония за реадмисия на лица, ако тази дата
е след датата, предвидена в параграф 1 на настоящия член.
3. Настоящото споразумение се сключва за неопределен период
от време, освен ако се прекрати в съответствие с параграф 6 на настоящия член.
4.
Настоящото споразумение може да бъде изменяно с писменото съгласие на страните. Измененията влизат в сила след като
страните са се уведомили една друга за приключването на техните
вътрешни процедури, необходими за тази цел.

Връзка на това споразумение с двустранни споразумения
между държави-членки и Бившата югославска република
Македония

5.
Всяка страна може да преустанови изцяло или отчасти
изпълнението на настоящото споразумение по причини, свързани
с обществения ред, защитата на националната сигурност или защитата на общественото здраве. Другата страна се нотифицира за
решението за преустановяване не по-късно от 48 часа преди неговото влизане в сила. Страната, преустановила прилагането на
настоящото споразумение, информира незабавно другата страна
веднага щом причините за това преустановяване престанат да
съществуват.

1.
Считано от влизането му в сила, настоящото споразумение
има предимство пред разпоредбите на двустранните или многостранни споразумения или спогодби, сключени между отделните
държави-членки и Бившата югославска република Македония,

6.
Всяка страна може да прекрати настоящото споразумение с
писмено уведомление на другата страна. Настоящото споразумение престава да бъде в сила 90 дни след датата на такова
нотифициране.

Член 13
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРОТОКОЛ КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, КОИТО НЕ ПРИЛАГАТ ИЗЦЯЛО ДОСТИЖЕНИЯТА
НА ПРАВОТО ОТ ШЕНГЕН

Държавите-членки, които са обвързани с достиженията на правото от Шенген, но които все още не издават шенгенски визи
в очакване на съответното решение на Съвета във връзка с това, издават национални визи, чиято валидност е ограничена до
тяхната собствена територия.
Тези държави-членки могат да признават едностранно шенгенските визи и разрешенията за пребиваване с цел транзитно преминаване през тяхната територия в съответствие с Решение № 895/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни
2006 г.
Тъй като Решение № 895/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. не се прилага за Румъния и
България, Европейската комисия ще предложи подобни разпоредби с цел тези страни да могат да признаят едностранно шенгенските визи и разрешения за пребиваване и други подобни документи, издадени от други държави-членки, които все още
не са изцяло интегрирани в Шенгенското пространство, за целите на транзитно преминаване през тяхната територия.
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СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ПЕРСПЕКТИВАТА
ЗА РЕЦИПРОЧЕН БЕЗВИЗОВ РЕЖИМ НА ПЪТУВАНЕ
В съответствие със заключенията на срещата на върха ЕС — Западни Балкани, която се състоя в Солун на
21 юни 2003 г., визовите облекчения, предоставени с настоящото споразумение, представляват преходна фаза
към безвизов режим за гражданите на Бившата югославска република Македония.
Безвизовият режим на пътуване ще бъде въведен за граждани на Бившата югославска република Македония въз
основа на положителна оценка на достиженията на страната в приложение на съответните реформи и в съответствие с процедурите и критериите, предвидени в Регламент 539/2001 на Съвета от 15 март 2001 г.

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ, ОТНАСЯЩА СЕ ДО ДАНИЯ
Страните отбелязват, че настоящото споразумение не се прилага към процедурите за издаване на визи от дипломатически мисии и консулски служби на Кралство Дания.
При такива обстоятелства е желателно властите на Дания и Бившата югославска република Македония да сключат без забавяне двустранно споразумение за улесняване на издаването на визи за краткосрочно пребиваване
при условия, сходни с тези на споразумението между Европейската общност и Бившата югославска република
Македония.

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ, ОТНАСЯЩА СЕ ДО ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО И ИРЛАНДИЯ
Страните отбелязват, че настоящото споразумение не се прилага към процедурите за издаване на визи от дипломатически мисии и консулски служби на Обединеното кралство и Ирландия.
При такива обстоятелства е желателно властите на Обединеното кралство, Ирландия и Бившата югославска
република Македония да сключат двустранни споразумения за улесняване на издаването на визи.

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ, ОТНАСЯЩА СЕ ДО ИСЛАНДИЯ И НОРВЕГИЯ
Страните вземат предвид тясното сътрудничество между Европейската общност и Норвегия и Исландия, и
по-специално по силата на споразумението от 18 май 1999 г. относно присъединяването на тези страни към
процеса на изпълнение, прилагане и развитие на достиженията на правото от Шенген.
При такива обстоятелства е желателно властите на Норвегия, Исландия и Бившата югославска република Македония да сключат без забавяне двустранни споразумения за улесняване на издаването на визи за краткосрочно
пребиваване при условия, сходни с тези на споразумението между Европейската общност и Бившата югославска
република Македония.
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СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ, ОТНАСЯЩА СЕ ДО КОНФЕДЕРАЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ И ЛИХТЕНЩАЙН
(ако е необходима)

Ако споразумението между ЕС, ЕО и Конфедерация Швейцария относно присъединяването на Конфедерация
Швейцария към процеса на изпълнение, прилагане и развитие на достиженията на правото от Шенген и протоколите към настоящото споразумение, отнасящи се до Лихтенщайн, са влезли в сила до момента на приключване на преговорите с Бившата югославска република Македония, ще бъде съставена подобна декларация по
отношение на Швейцария и Лихтенщайн.

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ЦЕНИТЕ ЗА ОБРАБОТКА НА МОЛБИТЕ ЗА ВИЗИ
Европейската Общност взема предвид съображенията, повдигнати от Бившата югославска република Македония относно факта, че на гражданите на последната са издадени шенгенски визи, които са с ограничена валидност за територията на една или няколко държави-членки. Европейската общност също взема предвид искането,
поставено от Бивша югославска република Македония нейните граждани, които притежават шенгенски визи с
ограничена валидност за територията на една или няколко държави-членки и които се нуждаят от пътуване в
рамките на периода на валидност на тази виза, до държава-членка, която е извън териториалния обхват на действието на тази виза, следва да не бъдат задължавани да плащат такса за обработка на втората молба за виза.
Страните считат, че този въпрос следва да бъде разгледан отново като приоритетен въпрос от Комитета, посочен
в член 12, веднъж след като Европейския парламент и Съветът са приели Кодекс на Общността за визите, проектът за който кодекс разглeжда този въпрос.

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ЗА ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА
ЗА ИЗДАВАНЕ НА ВИЗИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА СЛУЖЕБНИ ПАСПОРТИ
Тъй като освобождаването на притежателите на служебни паспорти от изискванията за издаване на визи, предвидени в двустранните споразумения или спогодби между отделните държави-членки и Бившата югославска
република Македония, подписани преди 1 януари 2007 г., ще продължават да се прилагат само за срок от 5
години от влизане в сила на настоящото споразумение, без да се накърнява правото на съответните държавичленки или на Бившата югославска република Македония да денонсират или преустановят тези двустранни споразумения по време на този срок от 5 години, Европейската общност ще преоцени положението на
притежателите на служебни паспорти най-късно 2 години след влизане в сила на настоящото споразумение, с
оглед на възможно изменение на споразумението с тази цел в съответствие с процедурата, предвидена в член 14,
параграф 4.
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ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ЗА ДОСТЪП НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ВИЗИ И
ХАРМОНИЗИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ОТНОСНО ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ВИЗИ ЗА
КРАТКОСРОЧНО ПРЕБИВАВАНЕ И ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ ПРИ
КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ВИЗИ ЗА КРАТКОСРОЧНО ПРЕБИВАВАНЕ
Като отчита колко е важна прозрачността за кандидатите за визи, Европейската общност напомня, че законодателното предложение за преработка на Общите консулски инструкции относно визите за дипломатически
мисии и консулски служби бе прието на 19 юли 2006 г. от Европейската комисия и е в процес на обсъждане
между Европейския парламент и Съвета, разглежда въпроса за условията на достъп на кандидатите за визи до
дипломатическите мисии и консулските служби на държавите-членки.
Във връзка с информацията, която трябва да бъде предоставена на кандидатите за визи, Европейската общност
счита, че е необходимо да се вземат подходящи мерки:
— В най-общ план, да се изготви основна информация за кандидатите относно процедурите и условията за
кандидатстване за визи и за тяхната валидност.
— Европейската общност ще изготви списък с минимални изисквания, за да гарантира, че на кандидатите от
Бившата югославска република Македония е предоставена съгласувана и уеднаквена основна информация
и от тях се изисква да предоставят по принцип същите съпътстващи документи.
Горепосочената информация, включваща списъка с акредитирани пътнически агенции и туроператори в рамките на местното консулско сътрудничество, трябва да бъде широко разпространена (на информационните табла
на консулствата, във вид на брошури, чрез уебсайтове и др.).
Дипломатическите мисии и консулските служби на държавите-членки се организират по такъв начин, че в разумен срок може да бъде осигурена среща за представяне на заявлението за виза и съответните подкрепящи
документи.
Дипломатическите мисии и консулските служби на държавите-членки предоставят информация относно
съществуващите възможности съгласно достиженията на правото от Шенген за улесняване на издаването на визи
за краткосрочно пребиваване за всеки отделен случай, включително относно опростяването на изискванията за
документи, и по-специално за добросъвестни кандидати.

ПОЛИТИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ ЗА МЕСТНИЯ ГРАНИЧЕН ТРАФИК
Република България заявява своята готовност да започне преговори за двустранни споразумения с Бившата югославска република Македония с цел прилагане на режим на местен граничен трафик, създаден с Регламент на
ЕО № 1931/2006 г. от 20 декември 2006 г. относно определяне на правилата за местен граничен трафик по
външните сухопътни граници на държавите-членки и изменение на разпоредбите на Шенгенската конвенция.
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ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ОТНОСНО
ОБЛЕКЧЕНИЯТА ЗА ЧЛЕНОВЕ НА СЕМЕЙСТВАТА
Европейската общност отбелязва предложението на Бившата югославска република Македония да се даде
по-широко определение на понятието „членове на семейството“, които се ползват от визови облекчения, както
и значението, което Бившата югославска република Македония придава на опростяване на придвижването на
тази категория лица.
С цел да улесни мобилността на увеличен брой лица, които имат семейни връзки (особено сестри и братя и техните деца) с граждани на Бившата югославска република Македония, които пребивават законно на територията
на държавите-членки, Европейската общност приканва консулските служби на държавите-членки да се възползват в пълна степен от съществуващите възможности в достиженията на правото на Общността за улесняване на издаването на визи на тази категория лица, включително по-специално, опростяването на документните
доказателства, изисквани от кандидатите, освобождаването от такси за обработка, и където е уместно, издаването на многократни входни визи.
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РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА
от 8 ноември 2007 година
за подписване на Споразумение между Европейската общност и Република Сърбия за улесняване на
издаването на визи
(2007/825/ЕО)
СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

(6)

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,
и по-специално член 62, параграф 2, буква б), i) и ii), във връзка с
първото изречение от първата алинея на член 300, параграф 2 и
първата алинея на член 300, параграф 3 от него,

РЕШИ:

като взе предвид предложението на Комисията,

В съответствие с Протокола относно позицията на Дания,
приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност, Дания не
участва в приемането на настоящото решение, не е обвързана от него и не го прилага,

Член 1

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

Споразумението между Европейската общност и Република Сърбия за улесняване на издаването на визи се одобрява с настоящото
от името на Общността.

като има предвид, че:

Текстът на споразумението е приложен към настоящото решение.

(1)

(2)

Комисията договори от името на Европейската общност
споразумение с Република Сърбия за улесняване на издаването на визи.
Споразумението бе подписано от името на Европейската
общност на 18 септември 2007 г. при условие за възможното му сключване на по-късна дата, в съответствие с Решение на Съвета, прието на 18 септември 2007 г.

(3)

Споразумението следва да бъде одобрено.

(4)

Със споразумението се създава Съвместен комитет за управление на споразумението, който може да приема свой процедурен правилник. В този случай е уместно да се предвиди
опростена процедура за определяне на позицията на
Общността.

(5)

В съответствие с Протокола относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия и Протокола относно интегрирането на достиженията на правото от Шенген в рамките
на Европейския съюз, приложени към Договора за Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност, Обединеното кралство и Ирландия не участват в
приемането на това решение, не са обвързани от него и не
го прилагат.

(1) Становище от 24 октомври 2007 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

Член 2
Председателят на Съвета връчва уведомлението съгласно член 14,
параграф 1 от споразумението (2).
Член 3
Комисията, подпомагана от експерти от държавите-членки, представлява Общността в Съвместния комитет от експерти, създаден с
член 12 от споразумението.
Член 4
Позицията на Общността в рамките на Съвместния комитет от експерти с оглед приемането на негов процедурен правилник съгласно член 12, параграф 4 от споразумението се взема от Комисията
след консултация със специален комитет, определен от Съвета.
Член 5
Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.
Съставено в Брюксел на 8 ноември 2007 година.
За Съвета
Председател
R. PEREIRA

(2) Датата на влизане в сила на споразумението ще бъде публикувана в
Официален вестник на Европейския съюз от генералния секретариат на
Съвета.
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СПОРАЗУМЕНИЕ
между Европейската общност и Република Сърбия за улесняване на издаването на визи
EВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ, наричана по-нататък „Общността“;
и
РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ, наричани по-нататък „страните“;
КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД европейската перспектива на Република Сърбия, започването на преговори по Споразумението за стабилизиране и асоцииране (ССА) между Европейската общност/държавите-членки на ЕС и Република Сърбия и европейското
партньорство, прието от Съвета през януари 2006 г.;
КАТО ПОТВЪРЖДАВАТ намерението за тясно сътрудничество в рамките на съществуващите структури на ССА за либерализация на визовия режим между Република Сърбия и Европейския съюз в съответствие със заключенията на срещата на върха
Европейски съюз — Западни Балкани, състояла се в Солун на 21 юни 2003 г.
В ЖЕЛАНИЕТО СИ, като първа конкретна стъпка към безвизов режим на пътуване, да улеснят контактите между народите
като важно условие за стабилно развитие на икономическите, хуманитарните, културните, научните и други връзки чрез улесняване на издаването на визи за граждани на Република Сърбия;
КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че всички граждани на ЕС са освободени от изискването за визи, когато пътуват до Република Сърбия за период от време, не надвишаващ 90 дни, или за транзитно преминаване през територията на Република Сърбия;
КАТО ПРИЕМАТ, че ако Република Сърбия въведе отново изискването за визи за гражданите на ЕС, същите улеснения, предоставени съгласно настоящото споразумение на гражданите на Република Сърбия, ще се прилагат автоматично, на базата на
реципрочност, за гражданите на ЕС;
КАТО ПРИЕМАТ, че улесненията за издаване на визи не трябва да водят до незаконна миграция и
КАТО ОТДЕЛЯТ СПЕЦИАЛНО ВНИМАНИЕ на сигурността и на обратното приемане;
КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД Протокола относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия и Протокола относно интегрирането на достиженията на правото от Шенген в рамките на Европейския съюз, приложени към Договора за Европейския съюз
и Договора за създаване на Европейската общност, и като потвърждават, че разпоредбите на настоящото споразумение не се
прилагат за Обединеното кралство и Ирландия;
КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД Протокола относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и Договора за
създаване на Европейската общност, и като потвърждават, че разпоредбите на настоящото споразумение не се прилагат за
Кралство Дания;
СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

Член 2

Цел и приложно поле

Обща клауза

1.
Целта на настоящото споразумение е да улесни издаването
на визи на гражданите на Република Сърбия за планиран престой
за срок от не повече от 90 дни в рамките на период от 180 дни.

2.
Ако Република Сърбия въведе отново изискването за визи за
гражданите на ЕС или за определени категории граждани на ЕС,
същите улеснения, предоставени съгласно това споразумение на
гражданите на Република Сърбия, ще се прилагат автоматично, на
базата на реципрочност, за съответните граждани на ЕС.

1.
Визовите облекчения, предвидени в това споразумение, се
прилагат за гражданите на Република Сърбия само дотолкова,
доколкото те не са освободени от изискването за визи от законовите и подзаконовите разпоредби на Общността или държавитечленки, настоящото споразумение или други международни
споразумения.
2.
Националното право на Република Сърбия или на
държавите-членки, или правото на Общността, се прилага по отношение на въпроси, които не са обхванати от разпоредбите на това
споразумение, като отказ за издаване на виза, признаване на пътнически документи, доказателство за достатъчни средства за
издръжка, отказ за влизане в страната и мерки за експулсиране.
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и симпозиуми, провеждани на териториите на
държавите-членки, заверено от Търговската палата на
Република Сърбия;

Член 3
Определения
За целите на настоящото споразумение:
а)

в)

„Държава-членка“ означава всяка държава-членка на Европейския съюз, с изключение на Кралство Дания, Република
Ирландия и Обединеното кралство;

б)

„Гражданин на Европейския съюз“ означава гражданин на
държава-членка съгласно посоченото в буква a);

в)

„Гражданин на Република Сърбия“ означава всяко лице, което
притежава гражданство на Република Сърбия в съответствие
с нейното национално законодателство;

г)

„Виза“ означава разрешително, издадено от държава-членка,
или решение, взето от такава държава, което е необходимо с
оглед на:
— влизане за планиран престой в държава-членка или в
няколко държави-членки за срок от не повече от 90 дни
общо,

„законно пребиваващо лице“ означава гражданин на Република Сърбия, на когото е разрешено или който има право да
остане за повече от 90 дни на територията на държава-членка
въз основа на законодателството на Общността или на националното законодателство.

за шофьори, извършващи международни транспортни услуги
на товари и пътници до териториите на държавите-членки с
превозни средства, регистрирани в Република Сърбия:
— писмено искане от национална компания или асоциация
на превозвачите на Република Сърбия, предвиждащо превоз по международните пътища, с което се доказва целта,
продължителността и честотата на пътуванията;

г)

за членовете на влаков и локомотивен персонал и персонал на
хладилни вагони на влакове, пътуващи до териториите на
държавите-членки:
— писмено искане от компетентното железопътно дружество на Република Сърбия, посочващо целта, продължителността и честотата на пътуванията;

д)

за журналисти:
— удостоверение или друг документ, издаден от професионална организация, доказващ, че въпросното лице е квалифициран журналист, и документ, издаден от неговия
работодател, в който се посочва, че целта на пътуването е
осъществяване на журналистическа дейност;

— влизане с цел транзитно преминаване през територията
на тази държава-членка или на няколко държави-членки.
д)
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е)

за лица, участващи в научни, културни и артистични дейности, включително университетски програми и други програми
за обмен:
— писмено искане от организацията домакин за участие в
тези дейности;

Член 4
Писмени доказателства относно целта на пътуването
1.
За следните категории граждани на Република Сърбия са
достатъчни следните документи за обосноваване на целта на пътуване до другата Страна:
а)

ж) за ученици, студенти, докторанти и специализанти и придружаващи ги преподаватели, които предприемат пътувания с
цел обучение или образование, включително в рамките на
програми за обмен, както и други училищни дейности:
— писмено искане или удостоверение за записване от приемащия университет, колеж или училище, или студентска
карта или удостоверение за курсовете, които лицето ще
посещава;

за членове на официални делегации, които в резултат на официална покана, отправена до Република Сърбия, участват в
срещи, консултации, преговори или програми за обмен, както
и в мероприятия, провеждани на територията на държавитечленки от междуправителствени организации:
з)
— писмо, издадено от орган на Република Сърбия, потвърждаващо, че кандидатът е член на делегация, която пътува
до другата страна, за да участва в гореспоменатите мероприятия, придружено от копие на официалната покана;

б)

— писмено искане от организацията домакин: компетентни
органи, национални спортни федерации и национални
олимпийски комитети на държавите-членки;

за бизнесмени и представители на бизнес организации:
— писмено искане от домакин — юридическо лице или
дружество, организация, или офис или филиал на такова
юридическо лице или дружество, държавни или местни
власти на държавата-членка или организационни комитети на търговско-промишлени изложения, конференции

за участници в международни спортни мероприятия и лица,
които ги придружават служебно:

и)

за участници в официални програми за обмен, организирани
от побратимени общини и градове:
— писмено искане от ръководителя на администрацията/
кмета на тези общини и градове;
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за близки роднини — съпруг(а), деца (включително осиновени), родители (включително настойници), баби и дядовци и
внуци — посещаващи граждани на Република Сърбия, които
пребивават законно на територията на държавите-членки:

2.
Писменото искане, посочено в параграф 1 на настоящия
член, следва да съдържа следните данни:
а)

за поканеното лице: име и фамилия, дата на раждане, пол,
гражданство, номер на документа за самоличност, период и
цел на пътуването, брой на влизанията и където е уместно,
имената на съпруга(та) и децата, придружаващи поканеното
лице;

б)

за лицето, което отправя поканата — име, фамилия и адрес;
или

в)

за юридическото лице, дружеството или организацията, които
отправят поканата — пълно наименование и адрес; и

— писмено искане от лицето домакин;
к)

за посещение на военни и граждански гробища:
— официален документ, потвърждаващ съществуването и
запазването на гроба, както и семейната или друга родствена връзка между кандидата и покойника;

л)

за лица на посещение с цел присъствие на погребални
церемонии:
— официален документ, потвърждаващ смъртта, както и
семейната или друга родствена връзка между кандидата
и покойника;

— ако искането е издадено от организация — името и
длъжността на лицето, което подписва искането,
— ако лицето, което отправя поканата, е юридическо лице
или дружество, офис или филиал на такова юридическо
лице или дружество със седалище на територията на
държава-членка, регистрационният номер съгласно
националното
законодателство
на
съответната
държава-членка.

м) за лица на посещение по медицински причини и необходимите придружаващи лица:
— официален документ от медицинската институция,
потвърждаващ необходимостта от медицинска грижа в
тази институция и необходимостта от придружител, и
доказателство за достатъчни финансови средства за заплащане на лечението;
н)

за представители на организации на гражданското общество,
когато предприемат пътуване с цел образователна подготовка,
семинари, конференции, включително в рамките на програми
за обмен:
— писмено искане, издадено от организацията домакин,
потвърждение, че лицето представлява организация на
гражданското общество и удостоверение за учредяване на
такава организация от съответния регистър, издадено от
държавен орган в съответствие с националното
законодателство;

о)

за представители на религиозни общности в Република
Сърбия:

3.
За категориите лица, посочени в параграф 1 на настоящия
член, всички категории визи се издават по опростената процедура
без изискване на друга обосновка, покана или потвърждаване във
връзка с целта на пътуването, предвидени от законодателството на
държавите-членки.

Член 5
Издаване на многократни визи
1.
Дипломатическите мисии и консулските служби на
държавите-членки издават многократни визи със срок на валидност до пет години на следните категории лица:
а)

членове на национални, провинциални или регионални правителства и парламенти, на Конституционния и Върховния
касационен съд, ако те не са освободени от изискването за
виза с настоящото споразумение, при изпълнението на служебните им задължения със срок на валидност, ограничен до
срока им на работа, ако той е по-кратък от 5 години;

б)

постоянни членове на официални делегации, които в резултат на официална покана, отправена до Република Сърбия,
участват редовно в срещи, консултации, преговори или програми за обмен, както и в мероприятия, провеждани на територията на държавите-членки от междуправителствени
организации;

в)

съпрузи и деца (включително осиновени), които са на възраст
под 21 години или са на издръжка, и родители, посещаващи
граждани на Република Сърбия, които пребивават законно на
територията на държавите-членки, със срок на валидност,
ограничен до срока на валидност на разрешителното им за
законно пребиваване.

— писмено искане от религиозна общност, регистрирана в
Република Сърбия, посочващо целта, продължителността
и честотата на пътуванията;
п)

за упражняващите свободни професии, участващи в международни изложения, конференции, симпозиуми, семинари и
други подобни мероприятия, провеждани на територията на
държавите-членки:
— писмено искане от организацията домакин, потвърждаващо, че въпросното лице участва в събитието;

р)

L 334/139

за лица, пътуващи с цел туризъм:
— удостоверение или документ за извършено плащане,
издаден от пътническа агенция или туроператор, акредитиран от държава-членка в рамките на местното консулско сътрудничество, потвърждаващ резервацията за
организирано пътуване.
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2.
Дипломатическите мисии и консулските служби на
държавите-членки издават многократни визи със срок на валидност до една година на следните категории лица, при условие че
през предходната година са получили поне една виза, използвали
са я в съответствие със законите за влизане и престой на посетената страна и че съществуват основания за искане на многократна
виза:
а)

членове на официални делегации, които в резултат на официална покана, отправена до Република Сърбия, участват
редовно в срещи, консултации, преговори или програми за
обмен, както и в мероприятия, провеждани на територията на
държавите-членки от междуправителствени организации;

б)

бизнесмени и представители на бизнес организации, които
пътуват редовно до държавите-членки;

в)

шофьори, извършващи международни транспортни услуги на
товари и пътници до териториите на държавите-членки с превозни средства, регистрирани в Република Сърбия;
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3.
Дипломатическите мисии и консулските служби на
държавите-членки издават многократни визи със срок на валидност минимум 2 години и максимум 5 години на категориите
лица, посочени в параграф 2 на настоящия член, при условие че
през предходните две години те са използвали едногодишната многократна виза в съответствие със законите за влизане и престой на
посетената държава, и че основанията за искане на многократна
виза все още са валидни.
4.
Общият срок на престой за лицата, посочени в параграфи от
1 до 3 на настоящия член, не трябва да надвишава 90 дни в рамките на период от 180 дни на територията на държавите-членки.

Член 6

г)

членовете на влаков и локомотивен персонал и персонал на
хладилни вагони на международни влакове, пътуващи до
териториите на държавите-членки:

д)

журналисти;

е)

лица, участващи в научни, културни и артистични дейности,
включително университетски програми и други програми за
обмен, които редовно пътуват до държавите-членки;

ж) студенти и докторанти и специализанти, които предприемат
редовни пътувания с цел обучение или образование, включително в рамките на програми за обмен;
з)

участници в международни спортни мероприятия и лицата,
които ги придружават служебно;

Такси за обработка на заявленията за визи
1.
Таксата за обработка на заявленията за визи на граждани на
Република Сърбия е в размер на 35 EUR.
Горепосочената сума може да бъде преразгледана в съответствие с
процедурата, предвидена в член 14, параграф 4.
Ако Република Сърбия въведе отново изискването за визи за гражданите на ЕС, визовата такса, която ще наложи Република Сърбия,
няма да е по-висока от 35 EUR или от уговорената сума, ако таксата бъде преразгледана в съответствие с процедурата, предвидена
в член 14, параграф 4.
2.
Следните категории лица са освободени от такси за обработка на заявлението за виза:
а)

членове на официални делегации, които в резултат на официална покана, отправена до Република Сърбия, участват в
срещи, консултации, преговори или програми за обмен, както
и в мероприятия, провеждани на територията на държавитечленки от междуправителствени организации;

б)

членове на национални и провинциални или регионални правителства и парламенти, на Конституционния и Върховния
касационен съд, ако те не са освободени от изискването за
виза с настоящото споразумение;

в)

лица, участващи в научни, културни и артистични дейности,
включително университетски програми и други програми за
обмен;

и)

участници в официални програми за обмен, организирани от
побратимени общини и градове;

й)

лица, които се нуждаят от редовни посещения по медицински причини и необходимите придружаващи лица;

к)

представители на организации на гражданското общество,
когато предприемат редовни пътувания с цел обучение, семинари, конференции, включително в рамките на програми за
обмен;

г)

ученици, студенти, докторанти и специализанти и придружаващи ги преподаватели, които предприемат пътувания с цел
обучение или образование, включително в рамките на програми за обмен, както и други училищни дейности;

л)

за представители на религиозни общности, регистрирани в
Република Сърбия, които пътуват редовно до
държавите-членки;

д)

участници в международни спортни мероприятия и лицата,
които ги придружават служебно;

е)

участници в официални програми за обмен, организирани от
побратимени общини и градове;

м) упражняващите свободни професии, участващи в международни изложения, конференции, симпозиуми, семинари и
други подобни мероприятия, които пътуват редовно до
държавите-членки.

ж) лица с увреждания и придружаващото ги лице, ако е необходимо такова;
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и)

представители на организации на гражданското общество,
пътуващи с цел участие в срещи, семинари, програми за обмен
и образователни курсове;

й)

лица, които са представили документи, доказващи необходимостта от пътуването им по хуманитарни причини, включително с цел получаване на спешна медицинска помощ, и
човекът, придружаващ такова лице, или с цел присъствие на
погребение на близък роднина, или за посещение на близък
роднина, който е сериозно болен;

к)

журналисти;

л)

шофьори, извършващи международни транспортни услуги на
товари и пътници до териториите на държавите-членки с превозни средства, регистрирани в Република Сърбия;

м) членове на влаков и локомотивен персонал и персонал на
хладилни вагони на международни влакове, пътуващи до
териториите на държавите-членки;
н)

близки роднини — съпруг(а), деца (включително осиновени),
родители (включително настойници), баби и дядовци и внуци
— посещаващи граждани на Република Сърбия, които пребивават законно на територията на държавите-членки;

о)

представители на религиозни общности, регистрирани в
Република Сърбия, които редовно пътуват до
държавите-членки;

п)

упражняващите свободни професии, участващи в международни изложения, конференции, симпозиуми, семинари и
други подобни мероприятия, провеждани на територията на
държавите-членки;

р)

пенсионери;

с)

деца на възраст под 6 години.

3.
Чрез дерогация от горепосочения параграф 1 България и
Румъния, които са обвързани с достиженията на правото от Шенген, но които все още не издават шенгенски визи, могат да освободят от такси за обработка на заявления за национални визи за
краткосрочно пребиваване на граждани на Република Сърбия до
момента, в който с решение на Съвета те ще прилагат изцяло
достиженията на правото от Шенген по отношение на визовата
политика.
Член 7
Продължителност на процедурите за обработка на
заявленията за визи
1.
Дипломатическите мисии и консулските служби на
държавите-членки вземат решение относно искането за издаване
на виза в рамките на 10 календарни дни от датата на получаване
на заявлението и документите, необходими за издаване на виза.
2.
Срокът за вземане на решение относно заявлението за виза
може да бъде удължен до 30 календарни дни в отделни случаи, и
по-специално, когато е необходимо по-внимателно проучване на
заявлението.
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3.
Срокът за вземане на решение относно заявлението за виза
може да бъде съкратен до 3 работни дни или по-малко в спешни
случаи.
Член 8
Заминаване в случай на изгубени или откраднати
документи
Граждани на Европейския съюз и на Република Сърбия, които са
изгубили своите документи за самоличност или от които тези
документи са били откраднати по време на престоя им на територията на Република Сърбия или на държавите-членки, могат да
напуснат тази територия въз основа на валидни документи за самоличност, разрешаващи им да пресекат границата, издадени от дипломатическите мисии или консулските служби на държавитечленки или на Република Сърбия, без каквато и да е виза или
друго разрешително.
Член 9
Удължаване на визата при извънредни обстоятелства
Визите на гражданите на Република Сърбия, които нямат възможност да напуснат територията на държавите-членки в срока, посочен в техните визи, в резултат на обстоятелства, представляващи
непреодолима сила, се продължават безплатно в съответствие с
действащото законодателство на приемащата държава за срока,
необходим за тяхното завръщане в страната на постоянното им
пребиваване.
Член 10
Дипломатически паспорти
1.
Гражданите на Република Сърбия, които притежават
валидни дипломатически паспорти, могат да влизат, излизат и да
преминават транзитно през териториите на държавите-членки, без
да притежават визи.
2.
Лицата, посочени в параграф 1 от настоящия член, могат да
остават на териториите на държавите членки за срок не по-дълъг
от 90 дни в рамките на период от 180 дни.
Член 11
Териториална валидност на визите
При спазване на националните правила и разпоредби относно
националната сигурност на държавите-членки и при спазване на
правилата на ЕС за издаване на визи с ограничена териториална
валидност на гражданите на Република Сърбия е разрешено да
пътуват в рамките на територията на държавите-членки на равноправна основа с гражданите на Европейския съюз.
Член 12
Съвместен комитет за управление на споразумението
1.
Страните сформират Съвместен комитет от експерти (наричан по-нататък „Комитета“), съставен от представители на Европейската общност и Република Сърбия. Общността се представлява от
Комисията на Европейските общности, подпомагана от експерти от
държавите-членки.
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Комитетът има, по-специално, следните задачи:

а)

наблюдение на изпълнението на настоящото споразумение;

б)

предлагане на изменения или допълнения към настоящото
споразумение;

в)

разрешаване на спорове, произтичащи от тълкуването или
прилагането на разпоредбите на настоящото споразумение.

3.
Комитетът заседава всеки път, когато е необходимо по искане
на една от страните и най-малко веднъж годишно.
4.

Комитетът приема свой процедурен правилник.
Член 13

Връзка на това споразумение с двустранни споразумения
между държави-членки и Република Сърбия
1.
Считано от влизането му в сила, настоящото споразумение
има предимство пред разпоредбите на двустранните или многостранни споразумения или спогодби, сключени между отделните
държави-членки и Република Сърбия, дотолкова, доколкото разпоредбите на последните споразумения или спогодби обхващат
въпроси, които са предмет на настоящото споразумение.
2.
Разпоредбите на двустранни споразумения или спогодби
между отделни държави-членки и Република Сърбия, подписани
преди 1 януари 2007 г., предвиждащи освобождаването на притежателите на служебни паспорти от изискванията за издаване на
визи, продължават да се прилагат за срок от 5 години от влизане в
сила на настоящото споразумение, без да накърняват правото на
съответните държави-членки или на Република Сърбия да денонсират или преустановят тези двустранни споразумения по време на
този период от 5 години.
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Член 14
Заключителни клаузи

1.
Настоящото споразумение се ратифицира или одобрява от
страните в съответствие с техните процедури и влиза в сила на първия ден от втория месец след датата, на която страните се уведомяват една друга относно приключването на споменатите по-горе
процедури.
2.
Чрез дерогация от параграф 1 на настоящия член настоящото споразумение влиза в сила на датата на влизане в сила на
споразумението между Европейската общност и Република Сърбия
за обратно приемане на лица, ако тази дата е след датата, предвидена в параграф 1 на настоящия член.
3. Настоящото споразумение се сключва за неопределен период
от време, освен ако се прекрати в съответствие с параграф 6 на настоящия член.
4.
Настоящото споразумение може да бъде изменяно с писменото съгласие на страните. Измененията влизат в сила след като
страните са се уведомили една друга за приключването на техните
вътрешни процедури, необходими за тази цел.
5.
Всяка страна може да преустанови изцяло или отчасти
изпълнението на настоящото споразумение по причини, свързани
с обществения ред, защитата на националната сигурност или защитата на общественото здраве. Другата страна се уведомява за решението за преустановяване не по-късно от 48 часа преди неговото
влизане в сила. Страната, преустановила прилагането на настоящото споразумение, информира незабавно другата страна веднага
щом причините за това преустановяване престанат да съществуват.
6.
Всяка страна може да прекрати настоящото споразумение с
писмено уведомление на другата страна. Настоящото споразумение престава да бъде в сила 90 дни след датата на такова
уведомление.

Съставено в Брюксел на единадесети септември две хиляди и седма година в два екземпляра на всеки от официалните езици на страните, като всеки един от тези текстове е еднакво автентичен.
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За Европейската общност
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
Az Európai Közösség részéről
Għall-Komunitá Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Pentru Comunitatea Europeană
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
För Europeiska gemenskapen
За Европску зајелницу

За Република Сърбия
Por la República de Serbia
Za Republiku Srbsko
For Republikken Serbien
Für die Republik Serbien
Serbia Vabariigi nimel
Για τη Δημοκρατία της Σερβίας
For the Republic of Serbia
Pour la République de Serbie
Per la Repubblica di Serbia
Serbijas Republikas vārdā
Serbijos Respublikos vardu
A Szerb Köztársaság részéről
Għar-Repubblika tas-Serbja
Voor de Republiek Servië
W imieniu Republiki Serbii
Pela República da Sérvia
Pentru Republica Serbia
Za Srbskú republiku
Za Republiko Srbijo
Serbian tasavallan puolesta
För Republiken Serbien
За Република Србиjу
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРОТОКОЛ КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, КОИТО НЕ ПРИЛАГАТ ИЗЦЯЛО ДОСТИЖЕНИЯТА
НА ПРАВОТО ОТ ШЕНГЕН

Държавите-членки, които са обвързани с достиженията на правото от Шенген, но които все още не издават шенгенски визи
в очакване на съответното решение на Съвета във връзка с това, издават национални визи, чиято валидност е ограничена до
тяхната собствена територия.
Тези държави-членки могат да признават едностранно шенгенските визи и разрешенията за пребиваване с цел транзитно преминаване през тяхната територия в съответствие с Решение 895/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни
2006 г.
Тъй като Решение № 895/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. се прилага за Румъния и България, Европейската комисия ще предложи подобни разпоредби с цел тези страни да могат да признаят едностранно шенгенските визи и разрешения за пребиваване и други подобни документи, издадени от други държави-членки, които все още
не са изцяло интегрирани в Шенгенското пространство, за целите на транзитно преминаване през тяхната територия.
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СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ, ОТНАСЯЩА СЕ ДО ДАНИЯ
Страните отбелязват, че настоящото споразумение не се прилага към процедурите за издаване на визи от дипломатически мисии и консулски служби на Кралство Дания.
При такива обстоятелства е желателно властите на Дания и Република Сърбия да сключат без забавяне двустранно споразумение за улесняване на издаването на визи за краткосрочно пребиваване при условия, сходни с
тези на споразумението между Европейската общност и Република Сърбия.

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ, ОТНАСЯЩА СЕ ДО ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО И ИРЛАНДИЯ
Страните отбелязват, че настоящото споразумение не се прилага към процедурите за издаване на визи от дипломатически мисии и консулски служби на Обединеното кралство и Ирландия.
При такива обстоятелства е желателно властите на Обединеното кралство, Ирландия и Република Сърбия да
сключат двустранни споразумения за улесняване на издаването на визи.

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ, ОТНАСЯЩА СЕ ДО ИСЛАНДИЯ И НОРВЕГИЯ
Страните вземат предвид тясното сътрудничество между Европейската общност и Норвегия и Исландия, и
по-специално по силата на споразумението от 18 май 1999 г. относно присъединяването на тези страни към
процеса на изпълнение, прилагане и развитие на достиженията на правото от Шенген.
При такива обстоятелства е желателно властите на Норвегия, Исландия и Република Сърбия да сключат без забавяне двустранни споразумения за улесняване на издаването на визи за краткосрочно пребиваване при условия,
сходни с тези на споразумението между Европейската общност и Република Сърбия.

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ, ОТНАСЯЩА СЕ ДО КОНФЕДЕРАЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ И ЛИХТЕНЩАЙН
(ако е необходима)

Ако споразумението между ЕС, ЕО и Конфедерация Швейцария относно присъединяването на Конфедерация
Швейцария към процеса на изпълнение, прилагане и развитие на достиженията на правото от Шенген и протоколите към настоящото споразумение, отнасящи се до Лихтенщайн, са влезли в сила до момента на приключване на преговорите с Република Сърбия, ще бъде съставена подобна декларация по отношение на
Швейцария и Лихтенщайн.
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ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ЗА ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА
ИЗДАВАНЕ НА ВИЗИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА СЛУЖЕБНИ ПАСПОРТИ
Тъй като освобождаването на притежателите на служебни паспорти от изискванията за издаване на визи, предвидени в двустранните споразумения или спогодби между отделните държави-членки и Република Сърбия, подписани преди 1 януари 2007 г., ще продължават да се прилагат само за срок от 5 години от влизане в сила на
настоящото споразумение, без да се накърнява правото на съответните държави-членки или на Република Сърбия да денонсират или преустановят тези двустранни споразумения по време на този срок от 5 години, Европейската общност ще преоцени положението на притежателите на служебни паспорти най-късно 4 години след
влизане в сила на настоящото споразумение, с оглед на възможно изменение на споразумението с тази цел в
съответствие с процедурата, предвидена в член 14, параграф 4.

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ЗА ДОСТЪП НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ВИЗИ И
ХАРМОНИЗИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ОТНОСНО ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ВИЗИ ЗА
КРАТКОСРОЧНО ПРЕБИВАВАНЕ И ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ ПРИ
КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ВИЗИ ЗА КРАТКОСРОЧНО ПРЕБИВАВАНЕ
Като отчита колко е важна прозрачността за кандидатите за визи, Европейската общност напомня, че законодателното предложение за преработка на Общите консулски инструкции относно визите за дипломатически
мисии и консулски служби бе прието на 19 юли 2006 г. от Европейската комисия и е в процес на обсъждане
между Европейския парламент и Съвета, разглежда въпроса за условията на достъп на кандидатите за визи до
дипломатическите мисии и консулските служби на държавите-членки.
Във връзка с информацията, която трябва да бъде предоставена на кандидатите за визи, Европейската общност
счита, че е необходимо да се вземат подходящи мерки:
В най-общ план, да се изготви основна информация за кандидатите относно процедурите и условията за кандидатстване за визи и за тяхната валидност.
Европейската общност ще изготви списък с минимални изисквания, за да гарантира, че на сръбските кандидати
е предоставена съгласувана и уеднаквена основна информация и от тях се изисква да предоставят по принцип
същите съпътстващи документи.
Горепосочената информация, включваща списъка с акредитирани пътнически агенции и туроператори в рамките на местното консулско сътрудничество, трябва да бъде широко разпространена (на информационните табла
на консулствата, във вид на брошури, чрез уебсайтове и др.).
Дипломатическите мисии и консулските служби на държавите-членки предоставят информация относно
съществуващите възможности съгласно достиженията на правото от Шенген за улесняване на издаването на визи
за краткосрочно пребиваване за всеки отделен случай.
Европейската общност отбелязва готовността, изразена от сръбските власти, да окажат помощ при разпространение на горепосочената информация.

19.12.2007 г.
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ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ОТНОСНО ОБЛЕКЧЕНИЯТА ЗА ЧЛЕНОВЕ НА
СЕМЕЙСТВАТА И ДОБРОСЪВЕСТНИ КАНДИДАТИ
Европейската общност отбелязва предложението на Република Сърбия да се даде по-широко определение на
понятието „членове на семейството“, които се ползват от визови облекчения, както и значението, което Република Сърбия придава на опростяване на придвижването на тази категория лица.
С цел да улесни мобилността на увеличен брой лица, които имат семейни връзки (особено сестри и братя и техните деца) с граждани на Сърбия, които пребивават законно на територията на държавите-членки, Европейската общност приканва консулските служби на държавите-членки да се възползват в пълна степен от
съществуващите възможности в достиженията на правото на Общността за улесняване на издаването на визи на
тази категория лица, включително по-специално опростяването на документните доказателства, изисквани от
кандидатите, освобождаването от такси за обработка, и където е уместно, издаването на многократни входни
визи.
Освен това Европейската общност приканва също така консулските служби на държавите-членки да се възползват в пълна степен от тези възможности за улесняване на издаването на визи за добросъвестни кандидати.

ПОЛИТИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ БЪЛГАРИЯ, УНГАРИЯ И РУМЪНИЯ ОТНОСНО МЕСТНИЯ
ГРАНИЧЕН ТРАФИК
България, Унгария и Румъния заявяват своята готовност да започнат преговори за двустранни споразумения с
Република Сърбия с цел прилагане на режим на местен граничен трафик, създаден с Регламент на ЕО
№ 1931/2006 г. от 20 декември 2006 г. относно определяне на правилата за местен граничен трафик по външните сухопътни граници на държавите-членки и изменение на разпоредбите на Шенгенската конвенция.
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РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА
от 22 ноември 2007 година
за сключване на Споразумение между Европейската общност и Република Молдова за обратното
приемане на пребиваващи без разрешение лица
(2007/826/ЕО)
СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

(7)

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,
и по-специално член 63, параграф 3, буква б) във връзка с
член 300, параграф 2, първа алинея, първо изречение и член 300,
параграф 3, първа алинея от него,

В съответствие с членове 1 и 2 от Протокола относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския
съюз и към Договора за създаване на Европейската общност,
Дания не участва в приемането на настоящото решение, не
е обвързана от него и не го прилага,

РЕШИ:

като взе предвид предложението на Комисията,
като взе предвид становището на Европейския парламент,
като има предвид, че:
(1)

(2)

Комисията договори от името на Европейската общност
Споразумение с Република Молдова за обратното приемане
на пребиваващи без разрешение лица.
Споразумение беше подписано от името на Европейската
общност на 10 октомври 2007 г. при условие възможното
му сключване на по-късна дата в съответствие с решението
на Съвета, прието на 9 октомври 2007 г.

(3)

Споразумението следва да бъде одобрено.

(4)

Със споразумението се създава Съвместен комитет за
обратно приемане, който може да приема свой процедурен
правилник. В този случай е уместно да се предвиди опростена процедура за определяне на позицията на Общността.

(5)

(6)

В съответствие с член 3 от Протокола относно позицията на
Обединеното кралство и Ирландия, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за създаване на
Европейската общност, Обединеното кралство е нотифицирало желанието си да вземе участие в приемането и прилагането на настоящото решение.
В съответствие с членове 1 и 2 от Протокола относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия, приложен към
Договора за Европейския съюз и към Договора за създаване
на Европейската общност, без да се засяга член 4 от същия
протокол, Ирландия не участва в приемането на настоящото решение, не е обвързана от него и не го прилага.

Член 1
Одобрява от името на Общността Споразумението между Европейската общност и Република Молдова за обратното приемане на
пребиваващи без разрешение лица.
Текстът на споразумението е приложен към настоящото
решение (1).
Член 2
Председателят на Съвета връчва нотификацията, предвидена в
член 22, параграф 2 от споразумението (2).
Член 3
Комисията представлява Общността в Съвместния комитет за
обратно приемане, създаден с член 18 от споразумението.
Член 4
Позицията на Общността в рамките на Съвместния комитет за
обратно приемане по отношение на приемането на неговия процедурен правилник съгласно член 18, параграф 5 от споразумението, се приема от Комисията след консултация със специален
комитет, посочен от Съвета.
Член 5
Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.
Съставено в Брюксел на 22 ноември 2007 година.
За Съвета
Председател
M. PINHO

(1) Виж стр. 149 от настоящия брой на Официален вестник.
(2) Датата на влизане в сила на споразумението ще бъде публикувана в
Официален вестник на Европейския съюз от генералния секретариат на
Съвета.
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СПОРАЗУМЕНИЕ
между Европейската общност и Република Молдова за обратното приемане на пребиваващи без
разрешение лица
ВИСОКОДОГОВАРЯЩИТЕ СТРАНИ,
ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ, наричана по-долу „Общността“,
и
РЕПУБЛИКА МОЛДОВА, наричана по-долу „Молдова“,
РЕШЕНИ да заздравят сътрудничеството помежду си с цел да водят по-ефективна борба с незаконната имиграция,
ВОДЕНИ ОТ ЖЕЛАНИЕТО СИ да въведат чрез настоящото споразумение и на реципрочна основа бързи и ефективни процедури за идентифициране и безопасно и методично връщане на лицата, които не отговарят на условията за влизане, присъствие и пребиваване на територията на Молдова и на държава-членка на Европейския съюз, както и с цел да улеснят транзитното
преминаване на такива лица в дух на сътрудничество;
КАТО ПОДЧЕРТАВАТ, че настоящото споразумение не засяга правата, задълженията и отговорностите на Общността,
държавите-членки на Европейския съюз и Молдова, произтичащи от международното право, и по-специално от Европейската конвенция от 4 ноември 1950 г. за защита на правата на човека и основните свободи, на Конвенцията от 28 юли 1951 г.
за статута на бежанците и на Конвенцията против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне
или наказание от 10 декември 1984 г.;
КАТО СЧИТАТ, че разпоредбите на настоящото споразумение, което попада в приложното поле на дял IV от Договора за създаване на Европейската общност, не се прилагат за Кралство Дания в съответствие с Протокола относно позицията на Дания,
приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност,
СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1
Определения
За целите на настоящото споразумение:
а)

ж) „разрешение за пребиваване“ означава разрешение от всякакъв вид, издадено от Молдова или от една от държавитечленки, даващо право на лицето да пребивава на територията
на тази страна. Това не включва временните разрешения за
престой на територията на съответната държава, издадени във
връзка с разглеждането на молба за предоставяне на убежище
или за издаване на разрешение на пребиваване;

„договарящи страни“ означава Молдова и Общността;
з)

„граничен пункт“ означава всяко определено от компетентните органи на Република Молдова или държавите-членки
място за преминаване на съответните граници, включително
и територията на международните летища;

б)

„гражданин на Молдова“ означава всяко лице, което притежава гражданство на Република Молдова;

в)

„гражданин на държава-членка“ означава всяко лице, което
притежава гражданство на държава-членка съгласно определението за целите на Общността;

и)

„виза“ означава разрешение или решение на Молдова или на
една от държавите-членки за даване на право на лице да влезе
на нейната територия или да премине транзитно през нея.
Това не включва летищните транзитни визи;

г)

„държава-членка“ означава всяка държава-членка на Европейския съюз с изключение на Кралство Дания;

й)

д)

„гражданин на трета страна“ означава всяко лице, което притежава гражданство, различно от това на Молдова или на
някоя държава-членка;

„запитваща държава“ означава държавата (Молдова или една
от държавите-членки), която подава молба за обратно приемане в съответствие с член 7 или молба за транзитно преминаване в съответствие с член 14 от настоящото споразумение;

к)

„запитана държава“ означава държавата (Молдова или една от
държавите-членки), към която е отправена молба за обратно
приемане в съответствие с член 7 или молба за транзитно преминаване в съответствие с член 14 от настоящото
споразумение;

е)

„лице без гражданство“ означава всяко лице, което не притежава гражданство;
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„компетентен орган“ означава всеки национален орган на
Молдова или на една от държавите-членки, оправомощен да
прилага настоящото споразумение в съответствие с член 19,
параграф 1, буква a) от него;

м) „гранична зона“ означава зоната, простираща се на 30 км
навътре от общата сухоземна граница между Молдова и
държава-членка, както и територията на международните
летища на държавите-членки и Молдова;
н)

„транзитно преминаване“ означава преминаване на лице от
трета страна или лице без гражданство през територията на
запитаната държава на път от запитващата държава за страната — крайна цел на пътуването.

19.12.2007 г.

съответното лице не може да бъде върнато в рамките на посочения срок на валидност на първоначално издадения документ за
пътуване, компетентното дипломатическо или консулското представителство на Молдова издава в срок от 14 календарни дни нов
пътнически документ със същия срок на валидност. Ако в рамките
на 14 календарни дни Молдова не е издала нов пътнически документ, се смята, че приема използването на типовия документ за
пътуване на ЕС за целите на експулсирането (1).
5.
В случай че лицето, което подлежи на обратно приемане,
притежава освен гражданство на Молдова и гражданство на трета
страна, запитващата държава-членка взема под внимание желанието на лицето да бъде прието обратно в държавата на неговия
избор.

Член 3
РАЗДЕЛ I
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА МОЛДОВА ПО ОБРАТНОТО ПРИЕМАНЕ

Член 2
Обратно приемане на свои граждани
1.
Молдова приема обратно по молба на държава-членка и без
формалности, различни от предвидените в настоящото споразумение, всяко лице, което не отговаря или вече не отговаря на условията за влизане, присъствие или пребиваване на територията на
запитващата държава-членка, при условие че съгласно член 8 е
надлежно доказано или че може обосновано да се приеме въз
основа на предоставените prima facie доказателства, че лицето е
гражданин на Молдова.
2.

Обратно приемане на граждани на трета страна и лица без
гражданство
1.
Молдова приема обратно, по молба на държава-членка и без
формалности, различни от предвидените в настоящото споразумение, всеки гражданин на трета страна или лице без гражданство,
което не отговаря или вече не отговаря на действащите условия за
влизане, присъствие или пребиваване на територията на запитващата държава-членка, при условие че в съответствие с член 9 е
доказано или може обосновано да се приеме въз основа на предоставените prima facie доказателства, че тези лица:
а)

притежават или са притежавали по времето на влизането си
валидна виза или валидно разрешение за пребиваване, издадено от Молдова; или

б)

са влезли незаконно и пряко на територията на държавитечленки от Молдова, след като са пребивавали или са минали
транзитно през територията ѝ.

Освен това Молдова приема обратно:

— непълнолетните неженени (неомъжени) деца на лицата, посочени в параграф 1, независимо от тяхното място на раждане
или гражданство, освен ако притежават самостоятелно право
на пребиваване в запитващата държава-членка;
— съпрузите, притежаващи гражданство, различно от това на
лицата, посочени в параграф 1, при условие че имат право на
влизане и престой на територията на Молдова, освен ако притежават самостоятелно право на пребиваване в запитващата
държава-членка.
3.
Освен това Молдова приема обратно лица, на които им е
било отнето или са се отказали от молдовско гражданство след
влизането си на територията на държава-членка, освен ако на
лицата е било обещано най-малкото натурализация от страна на
държава-членка.
4.
След като Молдова е отговорила положително на молбата за
обратно приемане, компетентното дипломатическо или консулско
представителство на Молдова издава незабавно, не по-късно от 3
работни дни, документа за пътуване, необходим за връщането на
лицето, което подлежи на обратно приемане, с валидност наймалко 3 месеца. Ако поради правни или фактически причини

2.
Задължението за обратно приемане по параграф 1 не се прилага, ако:
а)

гражданинът на трета страна или лицето без гражданство се е
намирало само в транзитна зона на международно летище в
Молдова; или

б)

запитващата държава е издала на гражданина на трета страна
или на лицето без гражданство виза или разрешение за пребиваване преди или след влизането на лицето на нейна територия, освен ако
— лицето притежава виза или разрешение за пребиваване,
издадено от Молдова, с по-дълъг срок на валидност, или
— визата или разрешението за пребиваване, издадено от
запитващата държава-членка, е получено чрез използване
на неистински или подправени документи или чрез неверни твърдения, или
— това лице не спазва условията, свързани с визата.

(1) В съответствие с формуляра, даден в препоръката на Съвета на Европейския съюз от 30 ноември 1994 г.
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3.
След като Молдова е отговорила положително на молбата за
обратно приемане, запитващата държава-членка издава на лицето,
което подлежи на обратно приемане, типовия документ за пътуване на ЕС за целите на експулсирането (1).

РАЗДЕЛ II
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩНОСТТА ПО ОБРАТНОТО ПРИЕМАНЕ

Член 4

L 334/151
Член 5

Обратно приемане на граждани на трета страна и лица без
гражданство
1. Държава-членка приема обратно, по молба на Молдова и без
формалности, различни от предвидените в настоящото споразумение, всеки гражданин на трета страна или лице без гражданство,
което не отговаря или повече не отговаря на действащите условия
за влизане, присъствие или пребиваване на територията на
Молдова, при условие че в съответствие с член 9 е доказано или
че може обосновано да се приеме въз основа на представените
prima facie доказателства, че тези лица:

Обратно приемане на свои граждани
1.
Дадена държава-членка приема обратно по молба на
Молдова и с формалности, различни от предвидените в настоящото споразумение, всяко лице, което не отговаря или вече не
отговаря на условията за влизане, присъствие или пребиваване на
територията на Молдова, при условие че в съответствие с член 8 е
доказано или че може обосновано да се приеме въз основа на представените prima facie доказателства, че лицето е гражданин на тази
държава-членка.
2.

а)

притежават или са притежавали по времето на влизането си
валидна виза или валидно разрешение за пребиваване, издадено от запитаната държава-членка; или

б)

са влезли незаконно и пряко на територията на Молдова, след
като са пребивавали или са минали транзитно през територията на запитаната държава-членка.

2.
Задължението за обратно приемане по параграф 1 не се прилага, ако:

Освен това държавата-членка приема обратно:

— непълнолетните неженени(неомъжени) деца на лицата, посочени в параграф 1, независимо от тяхното място на раждане
или гражданство, освен ако притежават самостоятелно право
на пребиваване в Молдова;
— съпрузите, притежаващи гражданство, различно от това на
лицата, посочени в параграф 1, при условие че имат право на
влизане и престой на територията на запитаната държавачленка, освен ако притежават самостоятелно право на пребиваване в Молдова;
3. Освен това държавата-членка приема обратно лица, на които
им е било отнето или са се отказали от гражданството на държавачленка след влизането си на територията на Молдова, освен ако на
такива лицата е била обещана най-малкото натурализация от
страна на Молдова.
4.
След като запитаната държава-членка е отговорила положително на молбата за обратно приемане, компетентното дипломатическо или консулско представителство на тази държава-членка
издава незабавно и не по-късно от 3 работни дни документа за
пътуване, необходим за връщането на лицето, което подлежи на
обратно приемане, с валидност най-малко 3 месеца. Ако поради
правни или фактически причини лицето не може да бъде върнато
в рамките на посочения срок на валидност на първоначално издадения документ, компетентното дипломатическо или консулско
представителство на държавата-членка се задължава в срок от 14
календарни дни да издаде нов документ за пътуване със същия
срок на валидност.
5.
В случай че лицето, което подлежи на обратно приемане,
притежава гражданство на трета страна освен това на запитаната
държава-членка, Молдова взема под внимание желанието на
лицето да бъде прието обратно в държавата на неговия избор.
(1) В съответствие с формуляра, даден в препоръката на Съвета на Европейския съюз от 30 ноември 1994 г.

а)

гражданинът на трета страна или лицето без гражданство се е
намирало само в транзитна зона на международно летище в
запитаната държава-членка; или

б)

Молдова е издала на гражданина на трета страна или на
лицето без гражданство виза или разрешение за пребиваване
преди или след влизането на лицето на нейна територия,
освен ако:
— лицето притежава виза или разрешение за пребиваване,
издадено от запитаната държава-членка, с по-дълъг
период на валидност, или
— визата или разрешението за пребиваване, издадено от
Молдова, е придобито чрез използване на неистински
или подправени документи или чрез неверни твърдения,
или
— това лице не спазва условията, свързани с визата.

3.
Задължението за обратно приемане, посочено в параграф 1,
се отнася за държавата-членка, която е издала визата или разрешението за пребиваване. Ако две или повече държави-членки са
издали виза или разрешение за пребиваване, задължението за
обратно приемане по параграф 1 се отнася за държавата-членка,
която е издала документа с по-дълъг период на валидност или, ако
валидността на един или няколко от тях вече е изтекла, документа,
който все още е валиден. Ако всички документи са с изтекла
валидност, задължението за обратно приемане по параграф 1 се
отнася за държавата-членка, която е издала документа, чиято
валидност е изтекла последно. Ако такива документи не могат да
бъдат представени, задължението за обратно приемане по параграф 1 се отнася за държавата-членка на последното излизане.
4.
След като държавата-членка е отговорила положително на
молбата за обратно приемане, Молдова издава на лицето, което
подлежи на обратно приемане, документа за пътуване, необходим
за неговото връщане.
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РАЗДЕЛ III
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Член 8

Средства за доказване на гражданството
ПРОЦЕДУРА НА ОБРАТНО ПРИЕМАНЕ

Член 6
Принципи
1.
При спазване на параграф 2 всеки трансфер на лице,
подлежащо на обратно приемане въз основа на едно от задълженията, посочени в членове 2—5, се извършва чрез подаване на
молба за обратно приемане до компетентния орган на запитаната
държава.
2.
Не се налага подаване на молба за обратно приемане в случаите, когато лицето, което подлежи на обратно приемане, притежава валиден документ за пътуване и когато лицето е гражданин
на трета страна или лице без гражданство притежава, където е
приложимо, валидна виза или разрешение за пребиваване, издадено от запитаната държава.
3.
Ако лицето е било задържано в гранична зона (в това число
и на летище) на запитващата държава след незаконно преминаване
на границата пряко от територията на запитаната държава, запитващата държава може да подаде молба за обратно приемане в срок
от два дни след задържането на лицето (ускорена процедура).

Член 7
Съдържание на молбата за обратно приемане
1. Доколкото е възможно, молбата за обратно приемане трябва
да съдържа и следната информация:
а)

лични данни на лицето, което подлежи на обратно приемане
(например име, фамилия, дата на раждане и, ако е възможно,
място на раждане и последно място на пребиваване); ако това
е
уместно,
лични
данни
на
непълнолетните
неженени/неомъжени деца и/или съпруг(а);

б)

указание относно средствата за предоставяне на prima facie
доказателства за гражданството, транзита, условията за
обратно приемане на граждани на трета страна и на лица без
гражданство, както и за незаконното влизане и пребиваване.

2. Доколкото е възможно, молбата за обратно приемане включва и следната информация:
а)

б)

декларация, че лицето, което подлежи на трансфер, може да
има нужда от помощ или грижи, при условие че съответното
лице е дало изричното си съгласие за тази декларация;
всякакви други мерки за защита и сигурност или информация
за здравословното състояние на лицето, каквато може да е
необходима във всеки отделен случай на трансфер.

3.
В приложение 5 към настоящото споразумение е даден общ
формуляр на молба за обратно приемане.

1.
Гражданството в съответствие с член 2, параграф 1 и член 4,
параграф 1 може по-специално да бъде доказано посредством
документите, изброени в приложение 1 към настоящото споразумение, дори ако техният срок на валидност е изтекъл. Ако бъдат
представени такива документи, държавите-членки и Молдова признават взаимно гражданството, без да е необходимо по-нататъшно
разследване. Подправени документи не могат да представляват
доказателство за гражданство.
2. Prima facie доказателства за гражданство в съответствие с
член 2, параграф 1 и член 4, параграф 1 могат по-специално да
бъдат предоставени посредством документите, изброени в приложение 2 към настоящото споразумение, дори ако техният срок на
валидност е изтекъл. Ако бъдат представени такива документи,
държавите-членки и Молдова считат гражданството за установено,
освен ако не могат да докажат противното. Рrima facie доказателство за гражданство не може да се представя посредством подправени документи.
3.
Ако не може да бъде представен нито един от документите,
изброени в приложение 1 или приложение 2, компетентните дипломатически и консулски представителства на запитаната държава
при поискване се уговарят с компетентните органи на запитващата
държава да проведат събеседване с лицето, подлежащо на обратно
приемане, без неоправдано забавяне, най-късно в срок от 3
работни дни от датата на молбата, с цел да установят неговото
гражданство.

Член 9
Средства за доказване по отношение на граждани на трета
страна или на лица без гражданство
1.
Доказателства за условията за обратно приемане на граждани на трета страна и на лица без гражданство, определени в
член 3, параграф 1 и член 5, параграф 1, се представят
по-специално чрез средствата за доказване, изброени в приложение 3 към настоящото споразумение; подправени документи не
могат да служат за такова доказателство. Всяко такова доказателство се признава взаимно от държавите-членки и от Молдова, без
да е необходимо по-нататъшно разследване.
2. Prima facie доказателства за условията за обратно приемане
на граждани на трета страна и на лица без гражданство, определени в член 3, параграф 1 и член 5, параграф 1, се предоставят
по-специално чрез средствата за доказване, изброени в приложение 4 към настоящото споразумение; такова доказателство не
може да се представя посредством подправени документи. Всяко
такова prima facie доказателство се признава от държавите-членки
и от Молдова за установяване на гражданство, освен ако не могат
да докажат противното.
3.
Незаконният характер на влизането, присъствието или пребиваването се установява с документите за пътуване на съответното
лице, в които липсва необходимата виза или друго разрешение за
престой на територията на запитващата държава. Декларацията от
страна на запитващата държава, че съответното лице не притежава
необходимите пътни документи, виза или разрешение за престой,
също представлява prima facie доказателство за незаконно влизане,
присъствие и пребиваване.
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Член 10

Член 12

Срокове

Обратно приемане по грешка

1.
Молбата за обратно приемане се подава до компетентния
орган на запитаната държава в срок не по-дълъг от шест месеца от
датата, на която компетентният орган на запитващата държава е
узнал, че гражданин на трета страна или лице без гражданство не
отговаря или вече не отговаря на действащите условия за влизане,
присъствие или пребиваване. При наличието на правни или фактически пречки за своевременно подаване на молбата по искане на
запитващата държава срокът се удължава, но само до преодоляването на тези пречки.

Запитващата държава приема обратно всяко лице, което е прието
обратно от запитаната държава, ако в срок от 3 месеца след трансфера на съответното лице бъде установено, че не са спазени изискванията, установени в членове 2—5 от настоящото споразумение.
В такъв случай процедурните разпоредби на настоящото споразумение се прилагат mutatis mutandis, като се предоставя цялата
налична информация, касаеща действителната самоличност и
гражданството на лицето, което се приема.

2. Отговорът на молбата за обратно приемане се изпраща в писмена форма в срок от:

РАЗДЕЛ IV
ДЕЙНОСТИ ПО ТРАНЗИТНОТО ПРЕМИНАВАНЕ

— 2 работни дни, ако молбата е подадена по ускорената процедура (член 6, параграф 3);

Член 13
Принципи

— 11 работни дни във всички останали случаи.
Тези срокове започват да текат от датата, на която е получена молбата за обратно приемане. Ако в установения срок не е получен
отговор, се смята, че трансферът е одобрен.
3.
При наличие на правни или фактически пречки за изпращане на отговор на молбата в срок от 11 работни дни този срок
може при наличието на добре мотивирано искане да бъде удължен най-много с 2 работни дни. Ако в рамките на удължения срок
не се получи отговор, се смята, че трансферът е одобрен.
4.

Отказът за обратно приемане се обосновава.

5.
След получаване на съгласието или, в зависимост от случая,
след изтичане на срока, посочен в параграф 2, трансферът на съответното лице се извършва в срок от три месеца. По искане на
запитващата държава този срок може да бъде удължен с времето,
необходимо за преодоляване на правни или практически пречки.

1. Държавите-членки и Молдова ограничават транзита на граждани на трета страна или на лица без гражданство само в случай
че тези лица не могат да бъдат върнати пряко в държавата крайна
цел на пътуването.
2.
Молдова разрешава транзитното преминаване на граждани
на трета страна и на лица без гражданство, ако държава-членка
поиска това, а държава-членка разрешава транзитното преминаване на граждани на трета страна и на лица без гражданство, ако
Молдова поиска това, при условие че е осигурено пътуването през
други възможни държави на транзитно преминаване и обратното
приемане от страна на държавата крайна цел на пътуването.
3.
Молдова или държава-членка могат да откажат транзитно
преминаване:
а)

ако гражданинът на трета страна или лицето без гражданство
рискуват да бъдат подложени на изтезания или на нечовешко
или унизително отношение или наказание, на изпълнение на
смъртна присъда или на преследване поради раса, религия,
националност, принадлежност към определена социална
група или политически убеждения в държавата крайна цел на
пътуването, или в друга държава на транзитното преминаване;
или

Условия за трансфер и превозни средства

б)

1.
Преди да върнат дадено лице компетентните органи на
Молдова и на съответната държава-членка договарят предварително и в писмена форма датата на предаването на лицето, граничния пункт, необходимостта от конвоиране и друга информация,
свързана с трансфера.

ако гражданинът на трета страна или лицето без гражданство
са субекти на наказателно преследване в запитаната държава
или в друга държава на транзитното преминаване; или

в)

поради съображения, свързани с общественото здраве, вътрешната сигурност, обществения ред и други национални
интереси на запитаната държава.

Член 11

2. Превозът може да бъде по въздух или по суша. Връщането по
въздух не се ограничава само до използване на националните превозвачи на Молдова или на държавите-членки и може да се извършва с редовни и чартърни полети. В случай на конвоиране
придружаващите служители могат да не бъдат само упълномощени служители на запитващата държава, при условие че са упълномощени лица от Молдова или от която и да е държава-членка.

4.
Молдова или държава-членка могат да оттеглят издаденото
разрешение, ако обстоятелствата, посочени в параграф 3, възникнат или се разкрият в светлина, пречеща на транзитното преминаване, или ако пътуването през възможни държави на транзит или
обратното приемане от страна на държавата крайна цел на пътуването, вече не са осигурени. В такъв случай запитващата държава
приема обратно гражданина на трета страна или лицето без гражданство, както се налага и без забавяне.
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Член 14

19.12.2007 г.
РАЗДЕЛ VI

Процедура на транзитното преминаване

ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ И КЛАУЗА ЗА НЕЗАСЯГАНЕ

1. Молбата за операция по транзитно преминаване се подава до
компетентния орган на запитаната държава в писмена форма и
включва следната информация:

Член 16
Защита на данните

а)

вид на транзитното преминаване (по въздух или по суша),
други възможни държави на транзит и държавата крайна цел
на пътуването;

б)

лични данни на съответното лице (например име, фамилия,
моминско име, други имена, използвани от лицето/имена, под
които лицето е известно, псевдоними, дата на раждане, пол и
при възможност — място на раждане, гражданство, език, вид
и номер на документите за пътуване);

в)

предполагаем граничен пункт, час на преминаване и евентуална нужда от конвой;

г)

декларация, че от гледна точка на запитващата държава условията, посочени в член 13, параграф 2, са изпълнени и че
няма известни причини за отказ съгласно член 13, параграф 3.

Личните данни могат да се съобщават, само ако това е необходимо
за изпълнението на настоящото споразумение, от компетентните
органи на Молдова или на държава-членка в зависимост от случая. Обработването и работата с личните данни във всеки конкретен случай се уреждат от вътрешното законодателство на Молдова,
а в случаите, когато администраторът е компетентен орган на
държава-членка — от разпоредбите на Директива 95/46/ЕО (1) и
на националното законодателство на тази държава-членка, прието
в съответствие с посочената директива. Освен това се прилагат
следните принципи:
а)

обработването на личните данни е безпристрастно и
законосъобразно;

б)

личните данни се събират за конкретната, изрично посочена
законна цел по прилагането на настоящото споразумение; те
не се обработват допълнително от предаващия орган или от
приемащия орган по начин, който е несъвместим с тази цел;

в)

личните данни трябва да бъдат адекватни, съответстващи и
съразмерни на целта, за която се събират и/или обработват
допълнително; по-специално предадените лични данни могат
да се отнасят единствено за следното:

В приложение 6 към настоящото споразумение е даден общ формуляр на молбата за транзитно преминаване.
2.
В срок от 4 работни дни и в писмена форма запитаната държава уведомява запитващата държава за приемането, като потвърждава граничния пункт и предполагаемия час на приемането или
я уведомява за отказа за обратно приемане и за причините за този
отказ.

— данни за лицето, което подлежи на трансфер (например
име, фамилия, предишни имена, други имена, използвани
от лицето/имена, под които лицето е известно, псевдоними, пол, гражданско състояние, дата и място на
раждане, сегашно гражданство и предишно гражданство);

3.
Ако транзитното преминаване се осъществява със самолет,
лицето, което подлежи на обратно приемане, и членовете на евентуалния конвой се освобождават от изискването за получаване на
летищна транзитна виза.

— паспорт, лична карта или шофьорска книжка (номер,
срок на валидност, дата на издаване, издаващ орган,
място на издаване);

4.
При условие че са проведени взаимни консултации, компетентните органи на запитаната държава оказват съдействие при
транзитното преминаване, и по-специално по отношение на наблюдението на съответното лице и предоставянето на подходящи
условия за тази цел.

— спирки и маршрути;
— друга информация, необходима за установяване на самоличността на лицето, което подлежи на трансфер, или за
проучване на изпълнението на изискванията за обратно
приемане съгласно настоящото споразумение;

РАЗДЕЛ V
РАЗХОДИ

г)

личните данни трябва да бъдат точни и при необходимост да
се актуализират;

д)

личните данни се съхраняват във форма, която дава възможност за идентифициране на субекта на данните, за срок, който
не превишава времето, необходимо за изпълнение на целта, за
която са събирани или обработени;

Член 15
Разходи за транспорт и транзитно преминаване
Без да се засяга правото на компетентните органи да възстановят
разходите по обратното приемане от лицето, което подлежи на
обратно приемане, или от трети страни, всички транспортни разходи, направени във връзка с обратното приемане, както и разходите за транзитното преминаване съгласно настоящото
споразумение до границата на държавата крайна цел на пътуването, се поемат от запитващата държава.

(1) Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от
24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни
(ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).

19.12.2007 г.
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както предаващият орган, така и приемащият орган предприемат всички разумни мерки, за да предпазят личните данни по
подходящ начин от поправяне, заличаване или блокиране в
случаите, когато обработването им не съответства на разпоредбите на настоящия член, и по-специално поради обстоятелството, че данните не са подходящи, релевантни и точни
или че не са съразмерни по отношение на целта на обработването. Това включва изпращане на уведомление до другата
договаряща страна във връзка с каквото и да е поправяне,
заличаване или блокиране;

ж) при поискване приемащият орган уведомява предаващия
орган за използването на предадените данни и за получените
при това резултати;
з)

и)

личните данни могат да се предават само на компетентните
органи. Предаването им на други органи става само с предварителното съгласие на предаващия орган;
предаващият и приемащият орган са длъжни да съставят писмен протокол за предаването на изходящите и получаването
на входящите лични данни.

Член 17
Клауза за незасягане
1. Разпоредбите на настоящото споразумение не засягат правата
и задълженията на Общността, държавите-членки и Молдова, произтичащи от международното право, и по-специално от:
— Конвенцията от 28 юли 1951 г. за статута на бежанците,
изменена с Протокола от 31 януари 1967 г. за статута на
бежанците;

L 334/155
РАЗДЕЛ VII
ПРИЛАГАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ

Член 18
Съвместен комитет за обратно приемане
1. Договарящите страни си съдействат във връзка с прилагането
и тълкуването на настоящото споразумение. За тази цел те създават Съвместен комитет за обратно приемане (наричан по-долу
„комитета“), който има следните задачи:
а)

да наблюдава прилагането на настоящото споразумение;

б)

да взема решения за прилагане на мерки, необходими за
еднообразното прилагане на настоящото споразумение;

в)

да обменя редовно информация за протоколите за изпълнение, съставени от отделните държави-членки и от Молдова в
съответствие с член 19;

г)

да внася препоръки за изменения на настоящото споразумение и на приложенията към него.

2.
Решенията на комитета са задължителни за договарящите
страни.
3.
Комитетът се състои от представители на Общността и на
Молдова; Общността се представлява от Комисията.
4.
Комитетът заседава при необходимост по искане на една от
договарящите страни.
5.

Комитетът приема свой процедурен правилник.
Член 19

— международните конвенции, определящи държавата, отговорна за разглеждане на молби за убежище;
— Европейската конвенция от 4 ноември 1950 г. за защита на
правата на човека и основните свободи;

Протоколи за изпълнение
1.
По искане на държава-членка или на Молдова, Молдова и
държавата-членка съставят протокол за изпълнение, който
съдържа правила за:
а)

назначаването на компетентните органи, граничните пунктове
и размяната на звена за връзка;

б)

начините на осъществяване на връщането при условия на
ускорена процедура;

— международните конвенции за екстрадиция и транзитно
преминаване;

в)

условията за обратно приемане с конвой, включително транзитното преминаване на граждани на трета страна и лица без
гражданство с конвой;

— многостранните международни конвенции и споразумения за
обратно приемане на чужди граждани.

г)

средства и документи в допълнение към тези, изброени в приложения 1—4 към настоящото споразумение.

2.
Нищо в настоящото споразумение не възпрепятства връщането на определено лице по силата на други официални и
неофициални договорености.

2.
Протоколите за изпълнение, посочени в параграф 1, влизат в
сила след нотифициране на Комитета за обратно приемане по
член 18.

— Конвенцията от 10 декември 1984 г. против изтезанията и
други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне
или наказание;
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3. Молдова приема да прилага всички разпоредби на протокола
за изпълнение, съставен с една държава-членка, по отношение на
която и да е друга държава-членка, ако последната поиска това.

19.12.2007 г.

2.
Настоящото споразумение не се прилага на територията на
Кралство Дания.
Член 22

Член 20
Отношение с двустранни споразумения или
договорености за обратно приемане на държавите-членки
Разпоредбите на настоящото споразумение имат предимство пред
разпоредбите на каквото и да е двустранно споразумение или договореност относно обратното приемане на пребиваващи без разрешение лица, които са или биха могли да бъдат сключени съгласно
член 19 между отделни държави-членки и Молдова, доколкото
разпоредбите на тези споразумения или договорености са несъвместими с разпоредбите на настоящото споразумение.

Влизане в сила, срок и прекратяване
1.
Настоящото споразумение се ратифицира или одобрява от
договарящите страни в съответствие с техните съответни
процедури.
2. Настоящото споразумение влиза в сила на първия ден от втория месец след датата, на която договарящите страни се нотифицират взаимно за приключването на процедурите, посочени в
параграф 1.
3.

РАЗДЕЛ VIII
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Настоящото споразумение се сключва за неопределен срок.

4.
Всяка договаряща страна може да денонсира настоящото
споразумение с официална нотификация до другата договаряща
страна. Настоящото споразумение престава да действа шест месеца
след датата на такава нотификация.

Член 21
Териториално прилагане

Член 23
Приложения

1.
При спазване на параграф 2 настоящото споразумение се
прилага на територията, на която се прилага Договорът за създаване на Европейската общност, и на територията на Молдова.

Приложения 1—6 съставляват неразделна част от настоящото
споразумение.

Съставено в Брюксел на десети октомври две хиляди и седма година в два еднообразни екземпляра на английски, български, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски,
нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, чешки, шведски и молдовски език, като текстовете на всеки един от тези езици са еднакво автентични.

19.12.2007 г.
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За Европейската общност
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
Az Európai Közösség részéről
Għall-Komunitá Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Pentru Comunitatea Europeană
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
För Europeiska gemenskapen
Pentru Comunitatea Europeană
Pentru Comunitatea Europeană

За Република Молдова
Por la República de Moldova
Za Moldavskou republiku
For Republikken Moldova
Für die Republik Moldau
Moldova Vabariigi nimel
Για τη Δημοκρατία της Μολδαβίας
For the Republic of Moldova
Pour la République de Moldova
Per la Repubblica di Moldova
Moldovas Republikas vārdā
Moldovos Respublikos vardu
A Moldovai Köztársaság részéről
Għar-Repubblika tal-Moldova
Voor de Republiek Moldavië
W imieniu Republiki Mołdowy
Pela República da Moldávia
Pentru Republica Moldova
Za Moldavskú republiku
Za Republiko Moldavijo
Moldovan tasavallan puolesta
För Republiken Moldavien
Pentru Republica Moldova
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ОБЩ СПИСЪК С ДОКУМЕНТИ, ЧИЕТО ПРЕДСТАВЯНЕ СЕ СМЯТА ЗА ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА ГРАЖДАНСТВО
(ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 1, ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 1 И ЧЛЕН 8, ПАРАГРАФ 1)
—

паспорти от всякакъв вид (национални паспорти, дипломатически паспорти, служебни паспорти и, ако е необходимо,
групови паспорти и заместители на паспорти, включително детски паспорти);

—

лични карти от всякакъв вид;

—

моряшка книжка и лодкарска книжка (документ за самоличност на работник на шлеп);

—

удостоверение за гражданство и други официални документи, в които гражданството е споменато или е посочено
изрично.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ОБЩ СПИСЪК С ДОКУМЕНТИ, ЧИЕТО ПРЕДСТАВЯНЕ СЕ СМЯТА ЗА PRIMA FACIE ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА
ГРАЖДАНСТВО (ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 1, ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 1 И ЧЛЕН 8, ПАРАГРАФ 2)
—

фотокопия на който и да е от документите, изброени в приложение 1 към настоящото споразумение;

—

военни книжки или документи за самоличност на военни лица;

—

официални декларации, съставени изрично за нуждите на ускорената процедура от граничните власти, или свидетелски
показания, че съответното лице е преминало границата;

—

шофьорски книжки или фотокопия от тях;

—

удостоверения за раждане или фотокопия от тях;

—

служебни карти, издадени от дружества, или фотокопия от тях;

—

свидетелски показания;

—

писмени обяснения на съответното лице и език, говорен от него, включително с резултата от официален тест;

—

всякакъв друг документ, който би помогнал за установяване на гражданството на съответното лице.

19.12.2007 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ОБЩ СПИСЪК С ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЕ СМЯТАТ ЗА ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ОБРАТНО
ПРИЕМАНЕ НА ГРАЖДАНИ НА ТРЕТА СТРАНА И ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВО (ЧЛЕН 3, ПАРАГРАФ 1,
ЧЛЕН 5, ПАРАГРАФ 1 И ЧЛЕН 9, ПАРАГРАФ 1)
—

виза или разрешително за пребиваване, издадено от запитаната държава;

—

печати на влизане/излизане или подобна заверка в документа за пътуване на съответното лице или друго доказателство
за влизане/излизане (например снимка);

—

поименни документи, удостоверения и сметки от всякакъв вид (например сметка за хотел, картончета за посещение при
лекар/зъболекар, пропуски за обществени/частни учреждения, договори за наем на лек автомобил, разписки от използване на кредитни карти и др.), които сочат ясно, че съответното лице е пребивавало на територията на запитаната
държава;

—

поименни билети и/или списъци на пътниците, пътуващи със самолет, влак, автобус или кораб, които доказват присъствието и маршрута на съответното лице на територията на запитаната държава;

—

официални показания, направени от гранични служители, които удостоверяват, че съответното лице е преминало
границата;

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ОБЩ СПИСЪК С ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЕ СМЯТАТ ЗА ГОДНО ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА НАЛИЧИЕТО НА
УСЛОВИЯТА ЗА ОБРАТНО ПРИЕМАНЕ НА ГРАЖДАНИ НА ТРЕТА СТРАНА И ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВО
(ЧЛЕН 3, ПАРАГРАФ 1, ЧЛЕН 5, ПАРАГРАФ 1 И ЧЛЕН 9, ПАРАГРАФ 2)
—

информация, която показва, че съответното лице е използвало услугите на куриерска служба или туристическа агенция;

—

официални обяснения, направено в хода на съдебни или административни производства от съответното лице, членове
на семейството или други пътници;

—

официално показания на свидетели, които могат да удостоверят, че съответното лице е преминало границата;

—

информация във връзка със самоличността и/или престоя на лицето, която е предоставена от международна организация (например ВКБ—ООН);
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
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СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ДАНИЯ
„Договарящите страни отбелязват, че настоящото споразумение не се прилага за територията на Кралство Дания
или за гражданите на Кралство Дания. При тези обстоятелства е уместно Република Молдова и Дания да
сключат споразумение за обратно приемане при същите условия, както настоящото споразумение.“

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ИСЛАНДИЯ
„Договарящите страни отбелязват тесните отношения между Европейската общност и Исландия, и по-специално
по силата на Споразумението от 18 май 1999 г. относно асоциирането на тази страна при изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген. При тези обстоятелства е уместно Република
Молдова да сключи споразумение за обратно приемане с Исландия при същите условия, както настоящото
споразумение.“

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО НОРВЕГИЯ
„Договарящите страни отбелязват тесните отношения между Европейската общност и Норвегия, и по-специално
по силата на Споразумението от 18 май 1999 г. относно асоциирането на тази страна при изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген. При тези обстоятелства е уместно Република
Молдова да приведе в съответствие с условията на настоящото споразумение сключеното на 31 март 2005 г.
споразумение за обратно приемане с Норвегия.“

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ШВЕЙЦАРИЯ
„Договарящите страни отбелязват, че Европейският съюз, Европейската общност и Швейцария са подписали споразумение относно асоциирането на Конфедерация Швейцария при въвеждането, прилагането и развитието на
достиженията на правото от Шенген. Уместно е, след като посоченото споразумение за асоцииране влезе в сила,
Република Молдова да приведе в съответствие с условията на настоящото споразумение сключеното на 6 ноември 2003 г. споразумение за обратно приемане с Швейцария.“

19.12.2007 г.
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СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛЕН 3, ПАРАГРАФ 1 И ЧЛЕН 5, ПАРАГРАФ 1
Страните се споразумяват за следното: лице „влиза пряко“ от територията на Молдова по смисъла на посочените разпоредби, ако е пристигнало на територията на държавите-членки, без междувременно да е навлизало в
територията на трета страна, или в случаите, когато запитаната страна е държава-членка, е пристигнало на молдовска територия, без междувременно да е влизало на територията на трета страна. Престоят в транзитна зона
на летище на трета страна не се смята за влизане.

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ТЕХНИЧЕСКАТА И ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ
Двете страни се договарят да прилагат настоящото споразумение, като се основават на принципите на поделяне
на отговорността, солидарността и равнопоставеното партньорство с цел управляването на миграционните
потоци между Молдова и ЕС.
В този смисъл Европейската общност се ангажира да предостави финансовите средства, необходими за подпомагане на Молдова при изпълнението на настоящото споразумение. При това специално внимание следва да
бъде отделено на изграждането на капацитет. Подобен род помощ трябва да се оказва в светлината на общите
приоритети за подпомагане на Молдова като част от цялостното финансиране, предвидено за Молдова, и при
пълно зачитане на съответните правила за прилагане и процедури на ЕО за външна помощ.
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РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА
от 22 ноември 2007 година
за сключване на Споразумение между Европейската общност и Република Молдова за улесняване на
издаването на визи
(2007/827/ЕО)
СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,
и по-специално член 62, параграф 2, буква б), i) и ii) във връзка с
член 300, параграф 2, първа алинея, първо изречение и параграф 3, първа алинея от него,
като взе предвид предложението на Комисията,
като взе предвид становището на Европейския парламент,

РЕШИ:

Член 1
Одобрява от името на Общността Споразумението между Европейската общност и Република Молдова за улесняване на издаването
на визи.
Текстът на споразумението е приложен към настоящото
решение (1).

като има предвид, че:
Член 2
(1)

Комисията договори от името на Европейската общност
споразумение с Република Молдова за улесняване на издаването на визи.

(2)

Бе подписано споразумение от името на Европейската общност на 10 октомври 2007 г., при условие възможното му
сключване на по-късна дата в съответствие с решение на
Съвета, прието на 9 октомври 2007 г.

(3)

Споразумението следва да бъде одобрено.

(4)

Съгласно споразумението се създава Съвместен комитет за
управление на споразумението, който може да приема свой
процедурен правилник. В този случай е уместно да се предвиди опростена процедура за определяне на позицията на
Общността.

(5)

(6)

В съответствие с Протокола относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия и Протокола относно интегриране на достиженията на правото от Шенген в рамките
на Европейския съюз, приложен към Договора за Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност, Обединеното кралство и Ирландия не вземат участие
в приемането на настоящото решение, не са обвързани с
него и не го прилагат.
В съответствие с Протокола относно позицията на Дания,
приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност, Дания не
участва в приемането на настоящото решение, не е обвързана с него и не го прилага,

Председателят на Съвета връчва нотификацията, предвидена в
член 15, параграф 1 от споразумението (2).
Член 3
Комисията, подпомагана от експерти от държавите-членки, представлява Общността в Съвместния комитет от експерти, създаден
съгласно член 12 от споразумението.
Член 4
Позицията на Общността в рамките на Съвместния комитет от експерти относно приемането на негов процедурен правилник, както
се изисква съгласно член 12, параграф 4 от споразумението, се
взема от Комисията след консултация със специален комитет,
посочен от Съвета.
Член 5
Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.
Съставено в Брюксел на 22 ноември 2007 година.
За Съвета
Председател
M. PINHO

(1) Вж. стр. 169 от настоящия брой на Официален вестник.
(2) Датата на влизане в сила на споразумението ще бъде публикувана в
Официален вестник на Европейския съюз от генералния секретариат на
Съвета.

19.12.2007 г.
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СПОРАЗУМЕНИЕ
между Европейската общност и Република Молдова за улесняване на издаването на визи
ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ, наричана по-долу „Общността“,
и
РЕПУБЛИКА МОЛДОВА,
наричани по-долу „страните“,
КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че от 1 януари 2007 г. гражданите на ЕС са освободени от изискването за визи, когато пътуват до
Република Молдова за период от време, ненадвишаващ 90 дни в рамките на период от 180 дни, или за транзитно преминаване през територията на Република Молдова;
С ОГЛЕД НА по-нататъшното развитие на приятелските отношения между страните и в желанието си да улеснят контактите
между народите като важно условие за стабилно развитие на икономическите, хуманитарните, културните, научните и други
връзки чрез улесняване на издаването на визи на молдовски граждани;
КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД действащия План за действие между ЕС и Молдова, в който е отбелязано, че следва да се установи
конструктивен диалог в сферата на сътрудничеството при издаването на визи между ЕС и Молдова, в това число и обмен на
мнения за възможности за улесняване на издаването на визи в съответствие с достиженията на правото на Общността;
КАТО ПРИЕХА като дългосрочна перспектива въвеждането на безвизов режим на пътуване за гражданите на Република
Молдова;
КАТО ПРИЕХА, че ако Република Молдова въведе отново изискването за визи за гражданите на ЕС, същите улеснения, предоставени съгласно настоящото споразумение на молдовските граждани, ще се прилагат автоматично, на основата на
реципрочност, към гражданите на ЕС;
КАТО ПРИЕХА, че улесненията за издаване на визи не следва да водят до незаконна миграция и като отделиха специално внимание на сигурността и обратното приемане;
КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД Протокола относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия и Протокола относно включването на достиженията на правото от Шенген в рамките на Европейския съюз, приложени към Договора за Европейския съюз
и Договора за създаване на Европейската общност, и като потвърждават, че разпоредбите на настоящото споразумение не се
прилагат за Обединеното кралство и Ирландия;
КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД Протокола относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и Договора за
създаване на Европейската общност, и като потвърждават, че разпоредбите на настоящото споразумение не се прилагат за
Кралство Дания;
СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1
Цел и приложно поле

Целта на настоящото споразумение е да улесни издаването на визи
на гражданите на Република Молдова за планиран престой за срок
от не повече от 90 дни в рамките на период от 180 дни.

2.
Националното законодателство на Република Молдова или
на държавите-членки, или законодателството на Общността се
прилага към въпроси, които не са обхванати от разпоредбите на
настоящото споразумение, като отказ за издаване на виза, признаване на документи за пътуване, доказателство за достатъчни средства за издръжка, отказ за влизане в страната и мерки за
експулсиране.
Член 3
Определения

Член 2
Обща разпоредба

1.
Визовите улеснения, предвидени в настоящото споразумение, се прилагат към гражданите на Република Молдова само
дотолкова, доколкото те не са освободени от изискването за визи
от законовите и подзаконовите разпоредби на Общността или
държавите-членки, настоящото споразумение или други международни споразумения.

За целите на настоящото споразумение:
а)

„държава-членка“ означава всяка държава-членка на Европейския съюз с изключение на Кралство Дания, Република
Ирландия и Обединеното кралство;

б)

„гражданин на Европейския съюз“ означава гражданин на
държава-членка по смисъла на буква а);
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в)

„гражданин на Република Молдова“ означава всяко лице,
което притежава молдовско гражданство;

г)

„виза“ означава разрешение, издадено от държава-членка, или
решение, взето от такава държава, което е необходимо при:
— влизане за планиран престой в държава-членка или в
няколко държави-членки за срок не повече от 90 дни в
рамките на период от 180 дни,

г)

„законно пребиваващо лице“ означава гражданин на Република Молдова, на когото е разрешено или който има право да
остане за повече от 90 дни на територията на държава-членка
въз основа на законодателството на Общността или на националното законодателство.

д)

е)

за членовете на официални делегации, които в резултат на
официална покана, отправена до Република Молдова, участват в срещи, консултации, преговори или програми за обмен,
както и в прояви, провеждани на територията на една от
държавите-членки от междуправителствени организации:

ж) за лица, участващи в научни, културни и артистични дейности, включително университетски програми и други програми
за обмен:
— писмено искане от организацията домакин за участие в
тези дейности;
з)

— писмо, издадено от орган на Република Молдова,
потвърждаващо, че кандидатът е член на молдовска делегация, която пътува до територията на другата страна,
за да участва в посочените прояви, придружено от копие
на официалната покана;
б)

за лица, упражняващи свободни професии, участващи в международни изложби, конференции, симпозиуми, семинари
или други подобни прояви, провеждани на територията на
държавите-членки:
— писмено искане от домакин организация, потвърждаващо, че съответното лице е участник в проявата;

в)

за журналисти:
— удостоверение или друг документ, издаден от професионална организация, доказващ, че съответното лице е квалифициран журналист, и документ, издаден от
неговия/нейния работодател, в който се посочва, че целта
на пътуването е осъществяване на журналистическа
дейност;

Писмени доказателства относно целта на пътуването

а)

за членовете на влаков и локомотивен персонал и персонал на
хладилни вагони на международни влакове, пътуващи до
териториите на държавите-членки:
— писмено искане от компетентното железопътно дружество на Република Молдова, посочващо целта, продължителността и честотата на пътуванията;

Член 4

1.
За следните категории граждани на Република Молдова са
достатъчни следните документи за обосноваване на целта на пътуване до другата страна:

за шофьори, извършващи услуги по международен превоз на
товари и пътници до териториите на държавите-членки с превозни средства, регистрирани в Република Молдова:
— писмено искане от националната асоциация на превозвачите на Република Молдова, предвиждащо превоз по
международните пътища, в което се посочват целта, продължителността и честотата на пътуванията;

— влизане с цел транзитно преминаване през територията
на тази държава-членка или на няколко държави-членки.
д)
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за ученици, студенти, лица, участващи в програма за следдипломно обучение и придружаващи ги преподаватели, които
предприемат пътувания с цел обучение или общообразователна подготовка, включително в рамките на програми за
обмен, както и други свързани с образованието дейности:
— писмено искане или удостоверение за записване от приемащия университет, колеж или училище или студентска
карта или удостоверение за курсовете, които лицето ще
посещава;

и)

за участници в международни спортни прояви и лицата,
които ги придружават служебно:
— писмено искане от организацията домакин, компетентни
органи, национални спортни федерации и национални
олимпийски комитети на държавите-членки;

й)

за участници в официални програми за обмен, организирани
от побратимени градове и други населени места:

за бизнесмени и представители на бизнес организации:
— писмено искане от юридическото лице или дружеството
домакин, или офис, или клон на такова юридическо лице
или дружество, държавни или местни власти на
държавата-членка или организационни комитети на
търговско-промишлени изложения, конференции и симпозиуми, провеждани на териториите на държавитечленки, заверено от Държавната регистрационна камара
на Република Молдова;

— писмено искане от административния ръководител/кмета
на тези градове или населени места;
к)

за близки роднини — съпруг(а), деца (включително осиновени), родители (включително настойници), баби и дядовци и
внуци — посещаващи граждани на Република Молдова, които
пребивават законно на територията на държавите-членки:
— писмено искане от лицето домакин;

19.12.2007 г.
л)
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за представители на организации на гражданското общество,
когато предприемат пътуване с цел участие в образователна
подготовка, семинари, конференции, включително и в рамките на програми за обмен:
— писмено искане, издадено от организацията домакин,
потвърждение, че лицето наистина представлява организация на гражданското общество, и удостоверение за
учредяване на съответната организация от съответния
регистър, издадено от държавен орган в съответствие с
националното законодателство;

Издаване на многократни визи
1.
Дипломатическите и консулските представителства на
държавите-членки издават многократни визи със срок на валидност до пет години на следните категории лица:
а)

членове на национални и регионални правителства и парламенти, конституционни и върховни съдилища, ако те не са
освободени от изискването за виза с настоящото споразумение, при изпълнението на служебните им задължения, със
срок на валидност за срока на мандата им, ако той е по-кратък
от 5 години;

б)

постоянни членове на официални делегации, които в резултат на официална покана, отправена до Република Молдова,
следва редовно да участват в срещи, консултации, преговори
или програми за обмен, както и в прояви, провеждани на
територията на държавите-членки от междуправителствени
организации;

в)

съпрузи и деца (включително осиновени), които са на възраст
под 21 години или са на издръжка, и родители (включително
настойници), посещаващи граждани на Република Молдова,
които пребивават законно на територията на държавитечленки, със срок на валидност, ограничен до срока на валидност на разрешителното им за законно пребиваване;

г)

бизнесмени и представители на бизнес организации, които
пътуват редовно до държавите-членки;

д)

журналисти.

м) за участници в погребални церемонии:
— официален документ, потвърждаващ факта на смъртта,
както и потвърждение на наличието на родство или друга
връзка между заявителя и покойника;
н)

за посещение на военни и граждански гробища:
— официален документ, потвърждаващ съществуването и
запазването на гроба, наличието на родство или друга
връзка между заявителя и покойника;

о)

за лица на посещение по медицински причини и необходимите придружаващи лица:
— официален документ от медицинското заведение,
потвърждаващ необходимостта от медицинска грижа в
това заведение, необходимостта от придружител и доказателство за достатъчни финансови средства за заплащане
на лечението.

2.
Писменото искане, посочено в параграф 1 от настоящия
член, съдържа следните данни:
а)

за поканеното лице: име и фамилия, дата на раждане, пол,
гражданство, номер на документа за самоличност, период и
цел на пътуването, брой на влизанията и имената на съпруга(та) и децата, придружаващи поканеното лице;

б)

за лицето, което отправя поканата: име, фамилия и адрес;

в)

за юридическото лице, дружеството или организацията, които
отправят поканата: пълно наименование и адрес и:
— ако искането е издадено от организация или орган —
името и длъжността на лицето, което подписва искането;
— ако лицето, което оправя поканата, е юридическо лице
или дружество, офис или клон на такова юридическо
лице, установено на територията на държава-членка,
регистрационния номер съгласно националното законодателство на съответната държава-членка.

3.
За категориите лица, посочени в параграф 1, всички категории визи се издават по опростена процедура, без изискване на
друго доказателство, покана или потвърждение във връзка с целта
на пътуването, предвидени от законодателството на държавитечленки.
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2.
Дипломатическите и консулските представителства на
държавите-членки издават многократни визи със срок на валидност до една година на следните категории лица, при условие че
през предходната година са получили поне една виза, използвали
са я в съответствие със законите за влизане и пребиваване на
посетената страна и че съществуват основания за искане на многократна виза:
а)

членове на официални делегации, които в резултат на официална покана, отправена до Република Молдова, следва
редовно да участват в срещи, консултации, преговори или
програми за обмен, както и в прояви, провеждани на територията на държавите-членки от междуправителствени
организации;

б)

представители на организации на гражданското общество,
които предприемат редовни пътувания до държавите-членки
с цел обучение, семинари, конференции, включително и в
рамките на програми за обмен;

в)

лица, упражняващи свободни професии, участващи в международни изложения, конференции, симпозиуми, семинари
или други подобни прояви, които пътуват редовно до
държавите-членки;

г)

шофьори, извършващи услуги по международен превоз на
товари и пътници до териториите на държавите-членки с превозни средства, регистрирани в Република Молдова;
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д)

членовете на влаков и локомотивен персонал и на персонал
на хладилни вагони на международни влакове, пътуващи до
териториите на държавите-членки;

е)

лица, участващи в научни, културни и артистични дейности,
включително университетски и други програми за обмен,
които пътуват редовно до държавите-членки;

ж) студенти и лица, участващи в програма за следдипломно обучение, които предприемат чести пътувания с цел обучение
или общообразователна подготовка, включително в рамките
на програми за обмен;
з)

и)

участници в международни спортни прояви и лица, които ги
придружават служебно;
участници в официални програми за обмен, организирани от
побратимени градове или други населени места.

3.
Дипломатическите и консулските представителства на
държавите-членки издават многократни визи със срок на валидност най-малко 2 и най-много 5 години на категориите лица,
посочени в параграф 2, при условие че през предходните две
години те са използвали едногодишната многократна виза в съответствие със законите за влизане и пребиваване на посетената държава и че основанията за искане на многократна виза все още са
валидни.
4.
Общият срок на пребиваване за лицата, посочени в параграфи от 1 до 3, не следва да надвишава 90 дни в рамките на
период от 180 дни на територията на държавите-членки.

Член 6

19.12.2007 г.

г)

ученици, студенти, лица, участващи в програма за следдипломно обучение, и придружаващи ги преподаватели,
които предприемат пътувания с цел обучение или общообразователна подготовка, включително в рамките на програми за
обмен, както и други свързани с обучение дейности;

д)

лица с увреждания и техният придружител, ако е необходимо;

е)

лица, които са представили документи, доказващи необходимостта от пътуването им по хуманитарни причини, включително с цел получаване на спешна медицинска помощ, и
придружител на такова лице, или с цел присъствие на погребение на близък роднина или за посещение на близък роднина,
който е сериозно болен;

ж) участници в международни спортни прояви и служебно придружаващите ги лица;
з)

лица, участващи в научни, културни и артистични дейности,
включително университетски и други програми за обмен;

и)

участници в официални програми за обмен, организирани от
побратимени градове или други населени места;

й)

журналисти;

к)

деца на възраст под 18 години и деца на издръжка под 21
години;

л)

пенсионери;

м) шофьори, извършващи услуги по международен превоз на
товари и пътници до териториите на държавите-членки с превозни средства, регистрирани в Република Молдова;

Такси за обработка на заявленията за визи
н)

членове на влаков и локомотивен персонал и на персонал на
хладилни вагони, пътуващи до териториите на
държавите-членки;

о)

лица, упражняващи свободни професии, участващи в международни изложби, конференции, симпозиуми, семинари или
други подобни прояви, провеждащи се на територията на
държавите-членки.

1.
Таксата за обработка на заявленията за визи на молдовски
граждани е в размер на 35 евро.
Посочената сума може да бъде преразгледана в съответствие с процедурата, предвидена в член 15, параграф 4.
2.
Следните категории лица са освободени от такси за обработка на заявлението за виза:
а)

близки роднини — съпрузи, деца (включително осиновени),
родители (включително настойници), баби, дядовци и внуци
на граждани на Република Молдова, които пребивават
законно на територията на държавите-членки;

б)

членове на национални и регионални правителства и парламенти, конституционни и върховни съдилища, в случай че не
са освободени от изискването за виза с настоящото
споразумение;

в)

членове на официални делегации, които в резултат на официална покана, отправена до Република Молдова, следва да
участват в срещи, консултации, преговори или програми за
обмен, както и в прояви, провеждани на територията на
държавите-членки от междуправителствени организации;

3.
Чрез дерогация от параграф 1 България и Румъния, които са
обвързани от достиженията на правото от Шенген, но които все
още не издават шенгенски визи, могат да освободят от такса за
обработване на заявления за визи за краткосрочно пребиваване
гражданите на Република Молдова до датата, определена с решение на Съвета за пълното прилагане от тяхна страна на достиженията на правото от Шенген в областта на визовата политика.
Член 7
Продължителност на процедурите за обработка на
заявленията за визи
1.
Дипломатическите и консулските представителства на
държавите-членки вземат решение относно искането за издаване
на виза в срок 10 календарни дни от датата на получаване на заявлението и документите, необходими за издаване на виза.
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2.
Срокът за вземане на решение по заявлението за виза може
да бъде продължен до 30 календарни дни в отделни случаи,
по-специално когато е необходимо по-внимателно проучване на
заявлението.

общност и Република Молдова. Общността се представлява от
Комисията на Европейските общности, подпомагана от експерти от
държавите-членки.

3.
Срокът за вземане на решение по заявлението за виза може
да бъде съкратен до 2 работни дни или по-малко в спешни случаи.

2.

Комитетът има, по-специално, следните задачи:

а)

наблюдение на изпълнението на настоящото споразумение;

б)

предлагане на изменения или допълнения на настоящото
споразумение;

в)

решаване на спорове, произтичащи от тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящото споразумение.

Член 8
Заминаване в случай на изгубени или откраднати
документи
Граждани на Европейския съюз и на Република Молдова, които са
изгубили своите документи за самоличност или от които тези
документи са били откраднати по време на престоя им на територията на Република Молдова или на държавите-членки, могат да
напуснат тази територия въз основа на валидни документи за самоличност, разрешаващи им да преминат границата, издадени от
дипломатическите или консулските представителства на
държавите-членки или на Република Молдова, без каквато и да е
виза или разрешително.

3.
Комитетът заседава всеки път, когато е необходимо, по
искане на една от страните и най-малко веднъж годишно.
4.

Комитетът приема свой процедурен правилник.

Член 9

Член 13

Удължаване на визата при изключителни обстоятелства

Отношение на настоящото споразумение към двустранни
споразумения между държави-членки и Република
Молдова

Визите на гражданите на Република Молдова, които нямат възможност да напуснат територията на държавите-членки в срока,
посочен в техните визи, в резултат на обстоятелства, представляващи непреодолима сила, се продължават безплатно в съответствие
с действащото законодателство на приемащата държава за срока,
необходим за тяхното завръщане в държавата на постоянното им
пребиваване.

Считано от влизането му в сила, настоящото споразумение има
предимство пред разпоредбите на двустранните или многостранните споразумения или договорености, сключени между отделните държави-членки и Република Молдова, доколкото
разпоредбите на последните споразумения или договорености
уреждат въпроси, които са предмет на настоящото споразумение.

Член 10
Дипломатически паспорти
1.
Гражданите на Република Молдова, които притежават
валидни дипломатически паспорти, могат да влизат, излизат и да
преминават транзитно през териториите на държавите-членки, без
да имат визи.

Член 14
Клауза за реципрочност

2.
Лицата, посочени в параграф 1, могат да остават на териториите на държавите-членки за срок, не по-дълъг от 90 дни в рамките на период от 180 дни.

Ако Република Молдова въведе отново изискването за визи за
гражданите на ЕС или определени категории от тези граждани,
улесненията, предоставени съгласно настоящото споразумение за
молдовските граждани, ще се прилагат автоматично на основата на
реципрочност към съответните гражданите на ЕС.

Член 11

Член 15

Териториална валидност на визите

Заключителни клаузи

При спазване на националните правила и разпоредби относно
националната сигурност на държавите-членки и на правилата на
ЕС за издаване на визи с ограничена териториална валидност на
гражданите на Република Молдова е разрешено да пътуват в рамките на територията на държавите-членки при същите условия
като гражданите на Европейския съюз.

1.
Настоящото споразумение се ратифицира или одобрява от
страните в съответствие с техните процедури и влиза в сила на първия ден от втория месец след датата, на която страните се нотифицират взаимно за приключването на посочените процедури.

Член 12

2.
Чрез дерогация от параграф 1 настоящото споразумение
влиза в сила на датата на влизане в сила на споразумението между
Европейската общност и Република Молдова за обратно приемане
на лица, ако тази дата е след датата, предвидена в параграф 1.

Съвместен комитет за управление на настоящото
споразумение
1.
Страните създават Съвместен комитет от експерти (наричан
по-долу „Комитет“), съставен от представители на Европейската

3.
Настоящото споразумение се сключва за неопределен срок,
освен ако се прекрати в съответствие с параграф 6.
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4.
Настоящото споразумение може да бъде изменяно само с
писменото съгласие на страните. Измененията влизат в сила, след
като страните са се нотифицирали взаимно за приключването на
техните вътрешни процедури, необходими за тази цел.

за спиране не по-късно от 48 часа преди неговото влизане в сила.
Страната, спряла прилагането на настоящото споразумение,
информира незабавно другата страна веднага след като отпаднат
причините за това спиране.

5.
Всяка страна може да спре прилагането на настоящото споразумение изцяло или отчасти по причини, свързани с обществения ред, защитата на националната сигурност или защитата на
общественото здраве. Другата страна се нотифицира за решението

6.
Всяка страна може да прекрати настоящото споразумение с
писмена нотификация до другата страна. Настоящото споразумение престава да действа 90 дни след датата на такава нотификация.

Съставено в Брюксел на десети октомври две хиляди и седма година в два еднообразни екземпляра на английски, български, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски,
нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, чешки, шведски и молдовски език, като всички текстове са автентични.
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За Европейската общност
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
Az Európai Közösség részéről
Għall-Komunitá Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Pentru Comunitatea Europeană
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
För Europeiska gemenskapen
Pentru Comunitatea Europeană
Pentru Comunitatea Europeană

За Република Молдова
Por la República de Moldova
Za Moldavskou republiku
For Republikken Moldova
Für die Republik Moldau
Moldova Vabariigi nimel
Για τη Δημοκρατία της Μολδαβίας
For the Republic of Moldova
Pour la République de Moldova
Per la Repubblica di Moldova
Moldovas Republikas vārdā
Moldovos Respublikos vardu
A Moldovai Köztársaság részéről
Għar-Repubblika tal-Moldova
Voor de Republiek Moldavië
W imieniu Republiki Mołdowy
Pela República da Moldávia
Pentru Republica Moldova
Za Moldavskú republiku
Za Republiko Moldavijo
Moldovan tasavallan puolesta
För Republiken Moldavien
Pentru Republica Moldova
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРОТОКОЛ КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО ОТНОСНО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, КОИТО НЕ ПРИЛАГАТ ИЗЦЯЛО
ДОСТИЖЕНИЯТА НА ПРАВОТО ОТ ШЕНГЕН
Държавите-членки, които са обвързани с достиженията на правото от Шенген, но които все още не издават шенгенски визи,
до приемане на съответното решение на Съвета във връзка с това, издават национални визи, чиято валидност е ограничена до
тяхната собствена територия.
Тези държави-членки могат да признават едностранно шенгенските визи и разрешенията за пребиваване с цел транзитно преминаване през тяхната територия в съответствие с Решение № 895/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни
2006 г.
Тъй като Решение № 895/2006/ЕО от 14 юни 2006 г. не се прилага за Румъния и България, Европейската комисия ще предложи приемането на подобни разпоредби с цел предоставяне на възможност на тези държави да признават едностранно шенгенските визи и разрешения за пребиваване и други такива документи, издавани от други държави-членки, които не са
напълно интегрирани към шенгенското пространство, за целите на транзитното преминаване през тяхната територия.
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СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНАСНО ДАНИЯ
Страните отбелязват, че настоящото споразумение не се прилага за процедури за издаване на визи от дипломатически и консулски представителства на Кралство Дания.
При такива обстоятелства е желателно властите на Дания и Република Молдова да сключат без забавяне двустранно споразумение за улесняване на издаването на визи за краткосрочно пребиваване при условия, сходни с
тези на споразумението между Европейската общност и Република Молдова.

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО И ИРЛАНДИЯ
Страните отбелязват, че настоящото споразумение не се прилага на територията на Обединеното кралство и
Ирландия.
При такива обстоятелства е желателно властите на Обединеното кралство, Ирландия и Република Молдова да
сключат двустранни споразумения за улесняване на издаването на визи.

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ИСЛАНДИЯ И НОРВЕГИЯ
Страните вземат предвид тясното сътрудничество между Европейската общност и Норвегия и Исландия, и
по-специално по силата на споразумението от 18 май 1999 г. относно присъединяването на тези страни към
процеса на изпълнение, прилагане и развитие на достиженията на правото от Шенген.
При такива обстоятелства е желателно властите на Норвегия, Исландия и Република Молдова да сключат без
забавяне двустранни споразумения за улесняване на издаването на визи за краткосрочно пребиваване при условия, сходни с тези на споразумението между Европейската общност и Република Молдова.

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО КОНФЕДЕРАЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ И ЛИХТЕНЩАЙН
Ако споразумението между ЕС, ЕО и Конфедерация Швейцария относно присъединяването на Конфедерация
Швейцария към процеса на изпълнение, прилагане и развитие на достиженията на правото от Шенген и протоколите към това споразумение относно Лихтенщайн, е влязло в сила към момента на приключване на преговорите с Република Молдова, ще бъде приета съвместна декларация по отношение на Швейцария и Лихтенщайн.
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ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ОТНОСНО ДОСТЪПА НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ВИЗИ
И ХАРМОНИЗИРАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ВИЗИ ЗА
КРАТКОСРОЧНО ПРЕБИВАВАНЕ И ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СЛЕДВА ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ
ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ВИЗИ ЗА КРАТКОСРОЧНО ПРЕБИВАВАНЕ
Като отчита колко е важна прозрачността за кандидатите за визи, Европейската общност напомня, че законодателното предложение за преработка на Общите консулски инструкции относно визите за дипломатическите
и консулски представителства, което бе прието от Европейската комисия на 19 юли 2006 г. и понастоящем се
разисква между Европейския парламент и Съвета, разглежда въпроса за условията на достъп на кандидатите за
визи до дипломатическите и консулските представителства на държавите-членки.
Във връзка с информацията, която трябва да бъде предоставена на кандидатите за визи, Европейската общност
счита, че е необходимо да се вземат подходящи мерки: в най-общ план, да се изготви основна информация за
кандидатите относно процедурите и условията за подаване на заявление за визи и за тяхната валидност,
Европейската общност ще изготви списък с минимални изисквания, за да гарантира, че на молдовските кандидати е предоставена съгласувана и уеднаквена основна информация и от тях се изисква да предоставят, по правило, същите подкрепящи документи.
Посочената информация следва да бъде широко разпространена (на информационните табла на консулствата,
във вид на брошури, чрез електронни страници и др.).
Дипломатическите и консулските представителства на държавите-членки предоставят информация относно
съществуващите съгласно достиженията на правото от Шенген възможности за улесняване на издаването на визи
за краткосрочно пребиваване за всеки отделен случай, и по-специално за добросъвестни кандидати.

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОТНОСНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО И ЕДИННИЯ
ЦЕНТЪР ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ВИЗИ В КИШИНЕВ
Като отчита трудностите, които молдовските граждани изпитват при подаванена заявления за шенгенски визи
поради ограниченото консулско присъствие на държави-членки от шенгенското пространство, Европейската
комисия силно насърчава държавите-членки и по-специално онези държави-членки, които издават шенгенски
визи, да разширят присъствието си в Република Молдова, като се възползват напълно от наличните възможности: откриване на самостоятелно представителство, представляване от друга държава-членка или пълно използване на няколко възможности, произтичащи от съществуването на Единен център за подаване на заявления за
визи в Кишинев.
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ДЕКЛАРАЦИИ ОТНОСНО МЕСТНИЯ ГРАНИЧЕН ТРАФИК
ПОЛИТИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ НА РУМЪНИЯ ОТНОСНО МЕСТНИЯ ГРАНИЧЕН ТРАФИК

Румъния заявява своята готовност да започне преговори за двустранно споразумение с Република Молдова с цел
прилагане на режим на местен пограничен трафик, създаден с Регламент (ЕО) № 1931/2006 на ЕО от 20 декември 2006 г., който определя правилата за местен граничен трафик по външните сухопътни граници на
държавите-членки и изменя Шенгенската конвенция.
ПОЛИТИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЕПУБЛИКА МОЛДОВА ОТНОСНО МЕСТНИЯ ГРАНИЧЕН ТРАФИК

Република Молдова заявява своята готовност да започне преговори за двустранно споразумение с Румъния с цел
прилагане на режим на местен граничен трафик.
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