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РЕШЕНИЕ № …/2010/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 

И НА СЪВЕТА

от

за изменение на Решение № 573/2007/ЕО 

за създаване на Европейски фонд за бежанци за периода от 2008 до 2013 г. 

относно премахване на финансирането на някои дейности на Общността 

и промяна на границата за финансиране на тези дейности

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално 

член 78, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската Комисия,

в съответствие с обикновената законодателна процедура1,

                                               

1 Позиция на Европейския парламент от 7 май 2009 г. (все още непубликувана в 
Официален вестник), позиция на Съвета на първо четене (все още непубликувана в 
Официален вестник). Позиция на Европейския парламент от … (все още 
непубликувана в Официален вестник).
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като имат предвид, че:

(1) Политиката на Съюза по отношение на общата европейска система за убежище 

(ОЕСУ) е разработена съгласно Хагската програма да създаде общо пространство за 

убежище посредством ефективна хармонизирана процедура в съответствие с 

ценностите и хуманитарната традиция на Европейския съюз.

(2) Благодарение на прилагането на общи минимални стандарти през последните години 

бе направен голям напредък в посока на изграждане на ОЕСУ. Между 

държавите-членки обаче продължават да съществуват значителни различия по 

отношение на предоставянето на международна закрила и нейните форми.

(3) В своя план за политика в областта на убежището, приет през юни 2008 г., 

Комисията обяви намерението си да работи за развитието на ОЕСУ, като предложи 

да се преразгледат съществуващите правни инструменти, за да се постигне

по-голямо хармонизиране на приложимите стандарти и като засили подкрепата за 

практическото сътрудничество между държавите-членки, по-специално чрез 

законодателно предложение за създаване на Европейска служба за подкрепа в 

областта на убежището (службата за подкрепа), с която да се повиши

съгласуваността на оперативното сътрудничество между държавите-членки с оглед 

ефективното прилагане на общите правила.
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(4) В Европейския пакт за имиграцията и убежището, приет през септември 2008 г.,

Европейският съвет тържествено припомни, че всеки преследван чужденец има 

право да получи помощ и закрила на територията на Европейския съюз в прилагане 

на Женевската конвенция от 28 юли 1951 г. за статута на бежанците, изменена с 

Протокола от Ню Йорк от 31 януари 1967 г. и други договори в тази област. Освен 

това бе постигнато изрично съгласие Европейската служба за подкрепа да бъде 

създадена през 2009 г.

(5) С практическото сътрудничество в сферата на убежището се цели по-пълно 

сближаване и осигуряване на постоянно качество на процедурите на държавите-

членки за вземане на решения в тази област в европейска законодателна рамка. През 

последните години бяха предприети значителен брой мерки за практическо 

сътрудничество, по-специално приемането на общ подход към информацията 

относно държавите на произход и създаването на общ европейски учебен план в 

областта на убежището. Службата за подкрепа следва да бъде създадена, за да се 

укрепят и развият тези мерки на сътрудничество. 

(6) В интерес на опростяването на дейностите за подкрепа на практическото 

сътрудничество в областта на убежището и доколкото на Службата за подкрепа 

следва да бъдат възложени някои от задачите, които понастоящем се финансират от 

Европейския бежански фонд, е необходимо прехвърлянето на отговорност за някои 

от дейностите на Общността, предвидени в член 4 от Решение № 573/2007/ЕО 1, от 

Европейския фонд за бежанците на Службата за подкрепа, за да се гарантира 

възможно най-доброто практическо сътрудничество в областта на убежището.

                                               

1 ОВ L 144, 6.6.2007 г., стр. 1.
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(7) За да се отчете ограничения обхват на дейностите на Общността, предвиденият в 

Решение № 573/2007/ЕО лимит за тяхното финансиране следва да се намали от 10 на 

4 % от наличните средства на Фонда.

(8) Размерът на финансовия пакет за изпълнение на Решение № 573/2007/ЕО следва да 

бъде намален с цел да се освободят средства за финансирането на Службата за 

подкрепа.

(9) В съответствие с член 3 от Протокола относно позицията на Обединеното кралство и 

Ирландия по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, 

приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането 

на Европейския съюз, Обединеното кралство и Ирландия са нотифицирали 

желанието си да участват в приемането и прилагането на настоящия регламент.

(10) В съответствие с членове 1 и 2 от Протокола относно позицията на Дания, 

приложени към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането 

на Европейския съюз, Дания не участва в приемането на настоящото решение, не е 

обвързана от него, нито от неговото прилагане,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:
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Член 1

Решение № 573/2007/ЕО се изменя, както следва:

1) Член 4 се изменя както следва:

а) в параграф 1 цифрата и знакът „10 %“ се заменят с „4 %“:

б) в параграф 2 букви а) и е) се заличават.

2) Член 12, параграф 1 се заменя със следното:

„1. Финансовият пакет за изпълнение на настоящото решение от 1 януари 2008 г. 

до 31 декември 2013 г. се определя на 614 милиона евро.“

Член 2

Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален 

вестник на Европейския съюз.



16627/1/09 REV 1 BK/dim 6
DG H 1B BG

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите-членки в съответствие с Договорите.

Член 4

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в 

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ НА СЪВЕТА
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I. ВЪВЕДЕНИЕ

На 18 февруари 2009 г. Комисията прие предложението за изменение на решението за 

Европейския фонд за бежанци (ЕФБ)1, което съпътстваше предложението за регламент за 

създаването на Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (ЕСПУ)2.

На 7 май 2009 г. Европейският парламент прие на първо четене становища, съответно по 

решението за ЕФБ, по което нямаше предложения за поправки3, и по регламента за ЕСПУ, по 

който имаше 40 предложения за поправки на предложението на Комисията4.

На 25 февруари 2010 г. Съветът прие своята позиция на първо четене по двете предложения в 

съответствие с член 294 от Договора.

На 5—7 октомври 2009 г. Комитетът на регионите прие становище относно бъдещата обща 

европейска система за убежище ІІ5, съдържащо редица препоръки относно регламента за 

ЕСПУ.

II. ЦЕЛ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Решението за ЕФБ се изменя, за да бъдат отчетени промените, породени от създаването на 

Европейската служба за подкрепа в областта на убежището, и по-специално, за да бъде 

дадена възможност на службата да поеме отговорност за някои операции, финансирани 

досега от фонда за бежанците. Европейската служба за подкрепа в областта на убежището 

има за цел да се подобри прилагането на общата европейска система за убежище и засили 

практическото сътрудничество между държавите-членки в областта на убежището и 

предоставянето и/или координирането на оперативната подкрепа на държавите-членки, 

чиито национални системи за убежище са изправени пред специфичен и непропорционален 

натиск.

                                               
1 6702/09 ASILE 6 CADREFIN 7 CODEC 213
2 6700/09 ASILE 5 CODEC 212 + ADD 1, 2
3 T6-0375/2009, 7.5.2009 г.
4 T6-0379/2009, 7.5.2009 г.
5 CdR 90/2009 fin.
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ІІІ. АНАЛИЗ НА ПОЗИЦИЯТА НА СЪВЕТА НА ПЪРВО ЧЕТЕНЕ

Общи положения

Преговорите бяха проведени в политическия контекст, очертан от Хагската програма, която 

набелязва целите и инструментите в областта на правосъдието и вътрешните работи за 

периода 2005—2010 г. Европейският съвет изрази своя ангажимент да доразвива общата 

европейска система за убежище чрез промяна на законодателната рамка и посредством 

засилването на практическото и съвместното сътрудничество, включително и чрез 

създаването на Европейска служба за подкрепа в областта на убежището. Впоследствие, в 

Европейския пакт за имиграцията и убежището от октомври 2008 г., Европейският съвет 

прие да създаде такава служба през 2009 г.

В съответствие с член 3 от Протокола относно позицията на Обединеното кралство и 

Ирландия по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, приложен 

към Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз, 

Обединеното кралство и Ирландия уведомиха за желанието си да участват в приемането и 

прилагането на настоящото решение.

В съответствие с членове 1 и 2 от Протокола относно позицията на Дания, приложен към 

Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, 

Дания не участва в приемането на решението за ЕФБ и не е обвързана от него, нито от 

неговото прилагане.

В съответствие с разпоредбите на съвместната декларация относно практическите 

договорености за процедурата за съвместно вземане на решение1, представители на Съвета, 

Парламента и Комисията започнаха контакти с оглед постигане на съгласие на етапа на 

позицията на Съвета на първо четене. В резултат на тези контакти бе постигнато съгласие по 

текстовете относно регламента за ЕСПУ и решението за ЕФБ.

                                               
1 ОВ C 148, 28.5.1999 г., стр. 1.
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ІV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Позицията на Съвета на първо четене отразява компромиса, постигнат на преговорите между 

Съвета и Европейския парламент, подпомагани от Комисията.  На 20 ноември 2009 г. 

Корепер потвърди този компромис, като постигна политическо съгласие относно решението 

за ЕФБ и регламента за ЕСПУ. В писмо до председателя на Корепер, председателят на 

комисията на Европейския парламент по граждански свободи, правосъдие и вътрешни 

работи посочи, че ако компромисните текстове бъдат изпратени на Парламента като позиции 

на Съвета на първо четене, той ще препоръча на членовете на посочената комисия и 

впоследствие на пленарното заседание общите позиции на Съвета да бъдат приети без 

изменения по време на второто четене в Парламента, след като бъдат проверени от юрист-

лингвистите на двете институции. След като решението за ЕФБ и регламентът за ЕСПУ 

бъдат приети, ще се създадат условията за скорошното създаване на Европейската служба за 

подкрепа в областта на убежището, която ще бъде от ключова важност за по-нататъшното 

засилване на практическото сътрудничество в областта на убежището.

_____________
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съгласно член 294, параграф 6 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз  

относно позицията, приета от Съвета с оглед на приемането на предложение за 
Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейска 
служба за подкрепа в областта на убежището и предложение за Решение на 

Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 573/2007/ЕО за 
създаване на Европейски фонд за бежанци за периода от 2008 до 2013 г. относно 
премахване на финансирането на някои дейности на Общността и промяна на 

границата за финансиране на тези дейности 
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СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 
 

съгласно член 294, параграф 6 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз  

относно позицията, приета от Съвета с оглед на приемането на предложение за 
Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейска 
служба за подкрепа в областта на убежището и предложение за Решение на 

Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 573/2007/ЕО за 
създаване на Европейски фонд за бежанци за периода от 2008 до 2013 г. относно 
премахване на финансирането на някои дейности на Общността и промяна на 

границата за финансиране на тези дейности 

1. ИСТОРИЯ НА ДОСИЕТО 

Дата, на която предложението за Регламент за създаване на 
Европейска служба за подкрепа в областта на убежището е 
предадено на Европейския парламент и на Съвета (документ 
COM(2009/66 окончателен – [2009/0027(COD): 

Дата, на която предложението за Решение на Европейския 
парламент и на Съвета за изменение на Решение 
№ 573/2007/ЕО за създаване на Европейски фонд за бежанци за 
периода от 2008 до 2013 г. относно премахване на 
финансирането на някои дейности на Общността и промяна на 
границата за финансиране на тези дейности е предадено на 
Европейския парламент и на Съвета (документ COM(2009)67 - 
2009/0026(COD): 

 

19 февруари 2009 г. 

 

 

 

 

18 февруари 2009 г. 

Дата на становището на Европейския икономически и социален 
комитет: 

Не се прилага 

Дата на становището на Европейския парламент на първо 
четене: 

7 май 2009 г. 

Дата на предаване на измененото предложение: Не се прилага 

Дата на приемане на позицията на Съвета 25 февруари 2010 г. 

2. ЦЕЛ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА 
Предложението за регламент за създаване на Европейска служба за подкрепа в областта 
на убежището и предложението за изменение на решението за създаване на ЕФБ за 
2008—2013 г. се вписват в рамките на усилията на Европейския съюз за разработване 
на обща политика в областта на убежището. Тези предложения имат за цел да 
отговорят на исканията на Съвета и на Европейския съвет за създаване на структура за 
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подкрепа в областта на убежището и представляват част от дейностите, изложени в 
приетия през юни 2008 г. от Комисията план за действие в областта на убежището. 
Комисията предлага да се създаде Европейска служба за подкрепа в областта на 
убежището, която ще има за задача да улесни и задълбочи практическото 
сътрудничество между държавите-членки в сферата на убежището, както и да 
съдейства за въвеждането на общата система за убежище. В институционален план 
Службата ще функционира като регулаторна агенция и ще представлява орган съгласно 
посоченото в член 185 от Финансовия регламент. 
Тя ще бъде финансирана по бюджетен ред от общия бюджет на Европейския съюз. С 
оглед на опростяване на използването на наличните средства, доколкото Европейската 
служба за подкрепа в областта на убежището ще поеме някои от задачите, които до 
този момент се финансират от ЕФБ, предложението за решение прехвърля част от 
бюджетните средства, понастоящем предоставени на ЕФБ, на Службата, с цел да се 
гарантира оптималното финансиране на практическото сътрудничество в сферата на 
убежището. 

3. КОМЕНТАРИ ОТНОСНО ПОЗИЦИЯТА НА СЪВЕТА 

3.1 Общи наблюдения относно позицията на Съвета 

Текстът на позицията на Съвета съответства, по същество и в значителна степен, на 
предложенията на Комисията, която следователно я подкрепя напълно.  

3.2 Споразумение на етапа на позицията на Съвета  

Позицията на Съвета е резултат от интензивни междуинституционални преговори, 
последвали предложението на Комисията от 18 февруари 2009 г., както и приемането 
на становището на първо четене на Европейския парламент на 6 май 2009 г. 
Провеждането на редица неформални и технически срещи спомогна за постигането на 
компромис по различни нерешени въпроси. Предложението за решение относно 
финансирането на Службата не претърпя никакви изменения, нито от страна на 
Европейския парламент, нито от страна на Съвета.  

В резултат на тези преговори на 11 ноември 2009 г. КОРЕПЕР постигна съгласие по 
текста. На 16 ноември 2009 г. председателят на Комисията по граждански свободи, 
правосъдие и вътрешни работи, г-н Хуан Фернандо Лопес Агилар потвърди с писмо до 
председателството съгласието на докладчиците и докладчиците в сянка с текста, 
одобрен от КОРЕПЕР, и с приложената междуинституционална декларация, и посочи, 
че ако тези текстове бъдат официално предадени на Европейския парламент като 
позиция на Съвета, той ще препоръча в Комисията по граждански свободи, правосъдие 
и вътрешни работи, а след това и в пленарна зала, тази позиция да бъде приета без 
изменения. Въз основа на това на 20 ноември 2009 г. КОРЕПЕР постигна политическо 
съгласие.  

Главните елементи на преговорите, по които беше постигнато съгласие, са посочени 
по-долу. 

Що се отнася до механизмите за солидарност, подкрепяни от Службата (преместване и 
повторно установяване), бе постигнат компромис за неутрална формулировка, за да 
може Службата ефективно да подкрепя всички настоящи и бъдещи механизми.  
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Друг компромис, който позволи активното участие на Европейския парламент, бе 
назначаването на изпълнителния директор на Службата, като бе предвидена 
възможност Парламентът да изрази становище, след като изслуша кандидата, посочен 
от управителния съвет на Службата, а управителният съвет следва да посочи как е 
отчел становището на Парламента при окончателното назначение на изпълнителния 
директор. Парламентът пожела тази разпоредба, която е с институционален 
хоризонтален характер, да бъде изцяло включена в текущата работа на 
междуинституционалната група по регулаторните агенции. Ето защо бе приета 
следната междуинституционална декларация:  

„Европейският парламент, Съветът и Комисията създадоха междуинституционална 
работна група, натоварена да оцени съгласуваността, ефикасността и 
прозрачността на регулаторните агенции, както и начина, по който те отчитат 
своята дейност, и да изработи общи перспективи за усъвършенстване на тяхното 
функциониране. Понастоящем тази група е съсредоточила своето внимание върху 
основни въпроси като ролята и мястото на регулаторните агенции в 
институционалната архитектура на ЕС, тяхното създаване, структура и начин на 
функциониране, както и върху въпроси, свързани с тяхното финансиране, бюджетен 
надзор и управление. 

Формулата, одобрена за назначаването на директора на бъдещата Европейска 
служба за подкрепа в областта на убежището (член 28 от основния регламент), 
която предвижда, че Европейският парламент „може да приеме становище, в което 
произнася своята оценка за определения кандидат“ и че „управителният съвет 
информира Европейския парламент за начина, по който той е отчел становището на 
Парламента“, следва да бъде разглеждана в контекста на междуинституционалните 
усилия за усъвършенстване на управлението и засиленото чувство за отговорност на 
агенциите.“ 

Участието на Върховния комисар на ООН за бежанците (UNHCR) в работата на 
Службата бе предмет на споразумение между Съвета и Европейския парламент, с цел 
да се позволи на Службата да се възползва изцяло от експертния опит на UNHCR в 
бъдещата работа.  

По искане на Парламента бе постигнато споразумение за пълноценно включване на 
гражданското общество в работата на Службата посредством консултативен форум, 
като бяха уточнени правилата на неговото функциониране.  

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Позицията на Съвета и приложената междуинституционална декларация отговарят на 
целите на първоначалното предложение на Комисията. Следователно Комисията 
подкрепя текста. 
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