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ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА УБЕЖИЩЕТО

Целта на политиката на ЕС в областта на убежището е да хармонизира процедурите по
убежището в държавите членки като установи общи разпоредби в тази област с оглед
предоставяне на подходящ статут на всеки гражданин на трета страна, който се нуждае
от международна закрила, както и гарантиране на зачитането на принципа на забрана
за връщане.

ПРАВНА ОСНОВА

— Член 67, параграф 2 и член 78 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

— Член 18 от Хартата на основните права на ЕС

ЦЕЛИ

Развитието на обща политика в областта на убежището, субсидиарната закрила
и временната закрила, чиято цел е да предостави подходящ статут на всеки гражданин на
трета страна, който се нуждае от международна закрила, както и да гарантира зачитането
на принципа на забрана за връщане. Тази политика трябва да съответства на Женевската
конвенция от 1951 г. и на Протокола от 1967 г. Нито Договорът, нито Хартата дават
определение на понятията „убежище“ и „бежанец“. И двата инструмента се позовават
изрично на Женевската конвенция от 28 юли 1951 г. и на Протокола от 31 януари 1967 г.

ПОСТИЖЕНИЯ

А. Приносът на Договорите от Амстердам и Ница
През 1999 г. Договорът от Амстердам предостави на институциите на ЕС нови
правомощия за разработването на законодателство в областта на убежището съгласно
конкретен институционален механизъм.
През 2001 г. Договорът от Ница предвиди, в рамките на петте години след влизането
му в сила, Съветът да приеме мерки в някои области, по-конкретно по отношение
на критериите и механизмите за определяне на държавата членка, компетентна за
разглеждането на молба за убежище, която е подадена в една от държавите членки от
гражданин на трета страна, както и някои минимални стандарти (приемане на лица,
търсещи убежище, статут на бежанците, процедури).
Съгласно Договора Съветът взема решенията си с единодушие след обикновена
консултация с Европейския парламент, за да определи общите правила и основните
принципи в тази област. Договорът предвижда, че след приключването на тази първа фаза
Съветът може да реши, че ще се прилага обикновената процедура за съвместно вземане
на решения, като оттук нататък Съветът ще приема решенията си с квалифицирано
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мнозинство. Съветът взе това решение в края на 2004 г., а процедурата за съвместно
вземане на решения се прилага, считано от 2005 г.
Б. Договорът от Лисабон
Договорът представлява крачка напред с това, че превръща мерките в областта на
убежището в обща политика. Целта му вече не е просто да установи минимални
стандарти, а да създаде обща система, включваща единни статути и процедури.
Общата европейска система за предоставяне на убежище трябва да включва следните
елементи:
— единен статут на бежанец,

— единен статут на субсидиарна закрила,

— обща система за временна закрила,

— общи процедури за предоставяне или отнемане на статута на бежанец или на
субсидиарна закрила,

— критерии и механизми за определяне на държавата членка, която е компетентна за
разглеждането на дадена молба,

— стандарти относно условията на приемане,

— партньорство и сътрудничество с трети страни.

Не се внася никаква промяна в процеса на вземане на решения в рамките на ЕС.
Напротив, осъществяваният от Съда на ЕС съдебен контрол е подобрен значително. Оттук
нататък преюдиционалните запитвания ще могат да се извършват от всички съдилища
на дадена държава членка, а не както е било досега от националните съдилища, чиито
решения не подлежат на съдебно обжалване съгласно националното право. Това би
трябвало да позволи развитието на по-значителна съдебна практика на Съда в областта
на убежището.
В. Програми на Европейския съвет
Последователните програми, приети от Европейския съвет, оказаха силно въздействие
върху прилагането на европейската политика в областта на убежището.
С приемането на програмата от Тампере през октомври 1999 г. Европейският съвет реши,
че прилагането на обща европейска система трябва да се извърши на два последователни
етапа. През ноември 2004 г. програмата от Хага изиска инструментите и мерките за
втората фаза да бъдат приети преди края на 2010 г.
Европейският пакт за имиграцията и убежището, приет на 16 октомври 2008 г., „припомня
тържествено, че всеки преследван чужденец има право да получи помощ и закрила на
територията на ЕС по силата на Женевската конвенция“. Той призовава за въвеждането,
„ако е възможно, през 2010 г., но не по-късно от 2012 г., на единна процедура за убежище,
която да съдържа общи гаранции, и да приеме единен статут за бежанец и единен статут
за лице, ползващо се от субсидиарна закрила“.
Програмата от Стокхолм, приета от Европейския съвет на 10 декември 2009 г. за периода
2010—014 г., потвърждава отново „целта да се създаде общо пространство на закрила
и солидарност въз основа на обща процедура за предоставяне на убежище и еднакъв
статут за лицата, на които се предоставя международна закрила“. По-конкретно, Съветът
подчертава необходимостта да се насърчи истинската солидарност с държавите членки,
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които са подложени на особен натиск, и важната роля, която трябва да играе Европейската
служба за подкрепа в областта на убежището.
През юни 2014 г. Европейският съвет определи „стратегическите насоки на
законодателното и оперативно планиране в пространството на свобода, сигурност и
правосъдие“ (член 68 от ДФЕС) за идните години, като се основа на напредъка, постигнат
от Стокхолмската програма. Те подчертават, че пълното транспониране и ефективно
прилагане на общата европейска система за убежище (ОЕСУ) е абсолютен приоритет.
Г. Основните съществуващи правни инструменти са следните:
— Решение (ЕС) 2015/1601 на Съвета от 22 септември 2015 г. за установяване на

временни мерки в областта на международната закрила в полза на Италия и Гърция.

— Решение (ЕС) 2015/1523 на Съвета от 14 септември 2015 г. за установяване на
временни мерки в областта на международната закрила в полза на Италия и Гърция.

— Регламент (ЕС) № 603/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г.
за създаване на система Евродак за сравняване на дактилоскопични отпечатъци
с оглед ефективното прилагане на Регламент (ЕС) № 604/2013 за установяване
на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за
разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от
държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство и за
искане на сравнения с данните в Евродак от правоприлагащите органи на държавите
членки и Европол за целите на правоприлагането и за изменение на Регламент (ЕС)
№ 1077/2011 за създаване на Европейска агенция за оперативното управление на
широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и
правосъдието;

— Директива 2013/33/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г.
за определяне на стандарти относно приемането на кандидати за международна
закрила;

— Директива 2013/32/EС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г.
относно общите процедури за предоставяне и отнемане на международна закрила;

— Директива 2011/95/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г.
относно стандарти за определянето на граждани на трети държави или лица без
гражданство като лица, на които е предоставена международна закрила, за единния
статут на бежанците или на лицата, които отговарят на условията за субсидиарна
закрила, както и за съдържанието на предоставената закрила;

— Регламент (ЕС) № 439/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г.
за създаване на Европейска служба за подкрепа в областта на убежището;

— Директива 2001/55/ЕО на Съвета от 20 юли 2001 г. относно минималните стандарти
за предоставяне на временна закрила в случай на масово навлизане на разселени
лица и за мерките за поддържане на баланса между държавите членки в полагането
на усилия за прием на такива лица и понасяне на последиците от този прием.

Европейската програма за миграцията на Комисията от май 2015 г.[1] определя
последващи стъпки по пътя към реформата на общата европейска система за убежище,
които бяха представени в два пакета от законодателни предложения през май и юли 2016 г.
Основните текущи предложения са:

[1]информационен фиш 5.12.3

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/bg/FTU_5.12.3.pdf
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— Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на
обща процедура за международна закрила в Съюза и за отмяна на Директива 2013/32/
ЕС (COM(2016) 0467);

— Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно
стандартите, чрез които граждани на трети страни или лица без гражданство се
определят за ползватели на международна закрила, относно уеднаквения статут
на бежанците или на лицата, имащи право на субсидиарна закрила, и относно
съдържанието на предоставената закрила и за изменение на Директива 2003/109/
ЕО на Съвета от 25 ноември 2003 г. относно статута на дългосрочно пребиваващи
граждани от трети страни (COM(2016) 0466);

— Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за определяне на
стандарти относно приемането на кандидати за международна закрила (преработен
текст) (COM(2016) 0465);

— Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване
на рамка на ЕС по отношение на презаселването и за изменение на Регламент (ЕС)
№ 516/2014 на Европейския парламент и на Съвета (COM(2016) 0468);

— Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване
на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за
разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от
държавите членки от гражданин на трета страна или от лице без гражданство
(преработeн текст) (COM(2016) 0270);

— Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване
на система „Евродак“ за сравняване на дактилоскопични отпечатъци с оглед
ефективното прилагане на Регламент (ЕС) № 604/2013 за установяване на критерии
и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на
молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от
гражданин на трета държава или от лице без гражданство и за искане на сравнения
с данните в Евродак от правоприлагащите органи на държавите членки за целите на
правоприлагането (преработен текст) (COM(2016) 0272);

— Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно
Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището и за отмяна на Регламент
(ЕО) № 439/2010 (COM(2016) 0271);

— Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване
на механизъм за управление на кризи относно преместването и за изменение на
Регламент (ЕС) № 604/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни
2013 г. за установяване на критерии и механизми за определяне на държава членка,
компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в
една от държавите членки от гражданин на трета страна или от лице без гражданство
(COM(2015) 0450);

— Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване
на общ списък на сигурните страни на ЕС за целите на Директива 2013/32/ЕС на
Европейския парламент и на Съвета относно общите процедури за предоставяне
и отнемане на международна закрила, и за изменение на Директива 2013/32/ЕС
(COM(2015) 0452).

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0467
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0466
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0465
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0468
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0270
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0272
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0271
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2015)0450
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2015)0452
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РОЛЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

От 2005 г. насам Европейският парламент е съзаконодател по свързаното с убежището
законодателство и така разполага с равностойна позиция спрямо тази на Съвета на
ЕС. Резолюциите от 12 април 2016 г. относно положението в Средиземноморието и
необходимостта от всеобхватен подход на ЕС към миграцията, от 11 септември 2012 г.
относно засилената солидарност в рамките на ЕС в областта на убежището и от 10 март
2009 г. относно бъдещето на Общата европейска система за предоставяне на убежище
дават общ поглед върху основните насоки и тревоги на Европейския парламент.
Европейският парламент настоява за надеждни и справедливи процедури, които да се
прилагат по ефикасен начин и да се основават на принципа на забраната за връщане. Той
подчертава, че трябва да се избегне понижаването на нивото на закрила и качеството на
оказвания прием и да се поеме по-справедлив дял от тежестта, която понасят държавите
членки, разположени на външните граници на ЕС.
Парламентът подчертава, че задържането следва да е възможно само при изключителни
обстоятелства, които са ясно определени и съчетани с право за съдебно обжалване. Той
подкрепя създаването на Европейска служба за подкрепа в областта на убежището.
Освен това Парламентът разполага с инструмента на иска за отмяна пред Съда[2]. Този
инструмент беше успешно използван за отмяната на разпоредбите относно процедурата
за приемане на общия списък на третите страни, считани за сигурни страни на произход,
и на сигурните трети европейски страни, предвиден в Директива 2005/85/EО .
За повече информация относно тази тема:
— Миграцията към Европа

— Кризата с мигрантите в Европа

— Имиграционна политика на ЕС

Sarah Sy
04/2017

[2]Решение на Съда от 6 май 2008 г., Европейски парламент / Съвет на Европейския съюз, ECLI:EU:C:2008:257

http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20170629STO78632/mighratsiiata-km-ievropa
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20170629STO78631/krizata-s-mighrantitie-v-ievropa
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/bg/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.12.3.html
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