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I. ВЪВЕДЕНИЕ

На 2 септември 2009 г. Комисията прие предложението за решение за изменение на 

Решение № 573/2007/ЕО за създаване на Европейски фонд за бежанци за периода от 2008 г. 

до 2013 г. като част от Общата програма „Солидарност и управление на миграционните 

потоци“ и за отмяна на Решение 2004/904/ЕО на Съвета.

На 18 май 2010 г. Европейският парламент прие своята позиция на първо четене с оглед на 

приемането на решението. Съветът не беше в състояние да одобри позицията на Парламента 

и на 8 март 2012 г. прие своята позиция на първо четене в съответствие с член 294 от 

Договора.

II. ЦЕЛ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Целта на предложението е да се допринесе за създаването на съвместна програма на ЕС за 

презаселване. Докато съобщението на Комисията до Съвета и Европейския парламент от 

2 септември 2009 г. относно изготвянето на съвместна програма на ЕС за презаселване 

излага политическия контекст и ръководните принципи за такава програма, в предложението 

се представя механизъм за ежегодно определяне на общите приоритети на ЕС за 

презаселване. Създаването на съвместна програма на ЕС за презаселване ще допринесе за по-

доброто координиране на подхода на ЕС към презаселването и ще насърчи повече държави 

членки да предприемат действия с цел презаселване.



6444/2/12 REV 2 ADD 1 vb/ip 3
DQPG BG

III. АНАЛИЗ НА ПОЗИЦИЯТА НА СЪВЕТА НА ПЪРВО ЧЕТЕНЕ

Общи положения

Преговорите се проведоха в политическия контекст на Програмата от Хага, в която се 

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

периода 2005—2010 г., и впоследствие на Стокхолмската програма, обхващаща 

периода 2010—2014 г. И в двата случая Европейският съвет изрази ангажираността си да 

продължи да изгражда общата европейска система за убежище чрез промени в 

законодателната рамка и укрепване на практическото сътрудничество. Освен това 

Европейският съвет наблегна, че е важно да се развива външното измерение в областта на 

убежището чрез сътрудничество с държавите и регионите на произход. В Програмата от 

Хага Европейският съвет призова за разработването на регионални програми на ЕС за 

закрила, които наред с другото да съдържат съвместна програма за презаселване за 

държавите членки, желаещи да вземат участие в нея. В Стокхолмската програма 

Европейският съвет насърчи участието на доброволни начала на държавите членки в 

съвместната схема на ЕС за презаселване и увеличаването на броя на презаселените бежанци.

В съответствие с член 3 и член 4а, параграф 1 от Протокол № 21 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 уведоми за желанието си да участва в 

приемането и прилагането на настоящото решение, но Ирландия не участва в приемането на 

настоящото решение и не е обвързана от него, нито от неговото прилагане.

В съответствие с членове 1 и 2 от Протокол № 22 относно позицията на Дания, приложен 

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

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

прилагане.
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Ключови въпроси

В съответствие с разпоредбите на съвместната декларация относно практическите условия и 

ред за процедурата на съвместно вземане на решение1 представителите на Съвета, 

Парламента и Комисията осъществиха контакти с оглед постигането на съгласие на етапа на 

позицията на Съвета на първо четене. С цел помиряване на позициите на двете институции и 

като взема предвид постигнатото при тези контакти споразумение, Съветът приема позиция 

на първо четене по предложението за решение за изменение на Решение № 573/2007/ЕО за 

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

Общата програма „Солидарност и управление на миграционните потоци“ и за отмяна на 

Решение 2004/904/ЕО на Съвета, като въвежда следните основни изменения на 

предложението на Комисията:

Установяване на общи приоритети на ЕС (член 1, параграф 1, буква а)

Вследствие на неофициалните контакти между Съвета и Европейския парламент Съветът 

изменя предложението на Комисията, като посочва приоритетите за презаселване в 

решението, за разлика от първоначалното предложение на Комисията, според което общите 

приоритети на ЕС за презаселване ще се определят ежегодно посредством процедурата по 

комитология. Тъй като текущият Европейски фонд за бежанци обхваща периода до края на 

2013 г., на практика в рамките на настоящия фонд остава само една програмна година. Ето 

защо е обосновано в решението да бъдат посочени приоритетите само за тази година и да се 

определи механизъм за установяването на общите приоритети на ЕС за презаселване в 

инструмента, с който се урежда нов фонд за периода 2014—2020 г.

С оглед на програмната 2013 г. в позицията на Съвета се предвижда държавите членки да 

представят на Комисията до 1 май 2012 г. приблизителния брой на лицата, които 

възнамеряват да презаселят през 2013 г. в съответствие с изложените в решението 

приоритети. Тъй като в позицията на Съвета не се предвижда механизъм на годишна основа 

за установяването на приоритети на ЕС за презаселване, разпоредбите в предложението на 

Комисията, свързани с годишното програмиране, престават да имат отношение.

                                               
1 ОВ С 145, 30.6.2007 г., стр. 5.
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Общи приоритети на ЕС за презаселване за 2013 г. (член 1, параграф 1, буква а), 

съображения (3), (4) и (5)

Изложените в позицията на Съвета общи приоритети на ЕС за презаселване за 2013 г. 

обхващат лица от държава или регион, в които е определено да се изпълнява регионална 

програма за закрила, лица от определена уязвима група или бежанци от определена държава 

или регион. Първите два набора от приоритети са формулирани като общи и са силно 

заимствани от категориите, посочени в член 13, параграф 3 от Решение № 573/2007/EО за 

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

Решение № 573/2007/ЕО в позицията на Съвета към списъка са добавени следните уязвими 

групи: лица, преживели насилие и мъчения, както и лица, нуждаещи се от неотложно или 

спешно презаселване поради необходимост от правна или физическа защита. Това 

допълнение е обосновано, тъй като и двете категории лица попадат в обхвата на 

приоритетите за презаселване на Върховния комисариат за бежанците на ООН (ВКБООН).

Третият набор от приоритети е определен като „конкретни общи приоритети на ЕС за 

2013 г.“ и списъкът на тези приоритети може да се намери в допълнението към настоящото 

решение. Както се пояснява в съображение (3), този списък на конкретните общи приоритети 

на ЕС за 2013 г. е изготвен въз основа на критериите за презаселване на ВКБООН и на 

годишните прогнози на ВКБООН за презаселване, като се вземат предвид областите, в които 

общите действия на ЕС биха оказали съществено въздействие в отговор на нуждите от 

закрила.

В позицията на Съвета е добавено също съображение (5), с което се актуализира 

съображение (26) от Решение № 573/2007/ЕО за създаване на Европейски фонд за бежанци за 

периода от 2008 г. до 2013 г. В съображение (5) позицията на Съвета актуализира 

информацията относно държавите и регионите, в които понастоящем е определено да се 

изпълняват регионални програми за закрила.
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Фиксираната сума, която да бъде получавана за всяко презаселено лице (член 1, 

параграф 1, буква б), съображение (6)

Вследствие на неофициалните контакти с Европейския парламент позицията на Съвета 

изменя предложението на Комисията, като предлага по-голяма фиксирана сума за всяко 

презаселено лице, която да се дава от Фонда на онези държави членки, които преди не са 

използвали Фонда за тази цел. Докато член 13, параграф 3 от Решение № 573/2007/ЕО за 

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

държавите членки да получават фиксирана сума от 4000 EUR за всяко презаселено лице в 

съответствие с приоритетите, изложени в решението, в позицията на Съвета се предвижда 

сума от 6000 EUR за всяко презаселено лице за тези държави членки, които получават за 

първи път фиксираната сума от Фонда, и сума от 5000 EUR за тези държави членки, които 

само веднъж преди са получили фиксираната сума от Фонда. Целта на изменението е да 

насърчи онези държави членки, които до момента не са започвали програми за презаселване, 

да го направят.

Допълнение към съображение (2)

Позицията на Съвета изменя предложението на Комисията, като добавя съображение (2). В 

писмото си от 10 февруари 2012 г. до председателя на Комитета на постоянните 

представители (док. 6370/12), в което отбелязва, че ще препоръча на членовете на комисията 

по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и на пленарното заседание да 

приемат при второто четене постигнатото по решението споразумение без изменения, 

председателят на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи поиска 

към правното основание на настоящото решение да се добави член 80 от ДФЕС. Съветът 

обаче смята, че член 80 не може да бъде правно основание за приемането на въпросния акт, 

тъй като не предоставя на институциите на Съюза правомощия да приемат законодателни 

актове. Ето защо Съветът взе компромисно решение да добави съображение (2), което се 

отнася до член 80 от ДФЕС и изложените в него принципи.
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Изменения на Европейския парламент

В позицията си Съветът приема изцяло, частично или по принцип изменения 2, 3 и 4.

Съветът не приема изменения 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, тъй като те се отнасят до процедура за 

ежегодно определяне на общи приоритети на ЕС за презаселване. В позицията на Съвета се 

застъпва различен подход и се установява списък на общите приоритети на ЕС за 

презаселване за 2013 г. — единствената оставаща програмна година в рамките на текущия 

Европейски фонд за бежанци.

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

между Съвета и Европейския парламент със съдействието на Комисията. На заседанието си 

от 22 февруари 2012 г. Корепер одобри този компромис. Преди това в писмо от 10 февруари 

2012 г. до председателя на Комитета на постоянните представители председателят на 

комисията на Европейския парламент по граждански свободи, правосъдие и вътрешни 

работи посочи, че ако компромисният текст бъде изпратен на Парламента като позиция на 

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

впоследствие на пленарното заседание позицията на Съвета да бъде приета без изменения по 

време на второто четене в Парламента, след като бъде проверена от юрист-лингвистите на 

двете институции.

________________
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РЕШЕНИЕ № …/2012/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.

като част от Общата програма

„Солидарност и управление на миграционните потоци“ 

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

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

член 78, параграф 2 , буква ж) от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

в съответствие с обикновената законодателна процедура1,

                                               
1 Позиция на Европейския парламент от 18 май 2010 г. (ОВ C 161Е, 31.5.2011 г., стр. 

161) и позиция на Съвета на първо четене от 8 март 2012 г. (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) С оглед на изготвянето на съвместна програма на ЕС за презаселване, насочена към 

увеличаване на ефекта от усилията на Съюза за презаселване при предоставянето на 

закрила на бежанците и към максимално увеличаване на стратегическото 

въздействие на презаселването чрез по-добра насоченост към онези лица, които се 

нуждаят в най-голяма степен от презаселване, общи приоритети по отношение на 

презаселването следва да бъдат формулирани на равнището на Съюза.

(2) В член 80 от Договора за функционирането на Европейския съюз се предвижда, че 

политиките на Съюза, посочени в главата относно контрола по границите, 

убежището и имиграцията, и тяхното прилагане трябва да се ръководят от принципа 

на солидарност и на справедливо разпределение на отговорностите между 

държавите членки, включително във финансово отношение, и че винаги, когато е 

необходимо, актовете на Съюза, приети по силата на посочената глава, трябва да 

съдържат подходящи мерки за прилагането на този принцип.

(3) За тази цел конкретните общи приоритети на Съюза за презаселване за 2013 г., 

изброени в добавеното с настоящото решение приложение към Решение 

573/2007/ЕО, са обособени в две категории: първата от които следва да обхваща 

лица от конкретна категория, отговаряща на критериите за презаселване на 

Върховния комисар на ООН за бежанците (ВКБООН) , а втората – следва да обхваща 

лица от държава или регион, посочен(а) в годишната прогноза на ВКБООН за 

презаселване, и когато общите действия на Съюза биха оказали значително 

въздействие при задоволяване на нуждите от защита.
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(4) Отчитайки нуждите от презаселване, определени в приложението, добавено с

настоящото решение към Решение № 573/2007/ЕО, в което са изброени конкретните 

общи приоритети на Съюза за презаселване, е необходимо да се предостави и 

допълнителна финансова подкрепа за презаселването на лица, що се отнася до 

специфични географски региони и националности, както и за специфичните 

категории бежанци, които следва да бъдат презаселени, когато презаселването е 

определено като най-подходящия отговор на техните специални нужди.

(5) Предвид значението на стратегическото използване на презаселването от държави

или региони, определени за прилагане на регионалните програми за закрила, е 

необходимо да се предостави допълнителна финансова подкрепа за презаселването 

на лица от Танзания, Източна Европа (Беларус, Република Молдова и Украйна), 

Африканския рог (Джибути, Кения и Йемен) и Северна Африка (Египет, Либия и 

Тунис), както и на лица от всички други държави или региони, които ще бъдат 

определени за това в бъдеще.

(6) За да се насърчат повече държави членки да вземат участие в действия по 

презаселване, е също толкова необходимо да се предостави допълнителна финансова 

подкрепа на онези държави членки, които за пръв път решават да извършват 

презаселване.

(7) Също така е необходимо да се определят правилата за допустимост на разходите за 

допълнителна финансова подкрепа за презаселване.
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(8) В съответствие с член 3 и член 4а, параграф 1 от Протокол № 21 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 е нотифицирало 

желанието си да участва в приемането и прилагането на настоящото решение. 

(9) В съответствие с членове 1 и 2 и член 4а, параграф 1 от Протокол № 21 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, и без да се засяга член 4 от 

посочения протокол, Ирландия не участва в приемането на настоящото решение и не 

е обвързана от него, нито от неговото прилагане. 

(10) В съответствие с членове 1 и 2 от Протокол № 22 относно позицията на Дания, 

приложен към Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на 

Европейския съюз, Дания не участва в приемането на настоящото решение и 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 13 се изменя, както следва:

а) параграф 3 се заменя със следното:

„3. Държавите членки получават фиксирана сума в съответствие с

параграф 3а за всяко презаселено лице въз основа на поне един от 

следните приоритети:

а) лица от страна или регион, определен за прилагане на регионална 

програма за закрила;

б) лица от поне една от следните уязвими групи: 

– деца и жени, изложени на риск,

– непридружавани непълнолетни лица,

– лица, преживели насилие и/или мъчения,

– лица, нуждаещи се от сериозни медицински грижи, които 

могат да бъдат предоставени само при тяхното презаселване,

– лица, нуждаещи се от неотложно или спешно презаселване 

поради необходимост от правна и/или физическа защита;
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в) изброените в приложението към настоящото решение конкретни 

общи приоритети на Съюза за 2013 г.”;

б) вмъква се следният параграф:

„3а. Държавите членки получават фиксирана сума от 4000 EUR за всяко 

презаселено лице въз основа на изброените в параграф 3 приоритети. 

В посочените по-долу случаи фиксираната сума се увеличава, както 

следва:

– 6000 EUR за презаселено лице за онези държави членки, които за 

пръв път получават фиксираната сума за презаселване от фонда,

– 5000 EUR за презаселено лице за онези държави членки, които 

веднъж вече са получавали от фонда фиксираната сума за 

презаселване през предходните години от функционирането на 

фонда.”;

в) параграф 4 се заменя със следното:

„4. Когато държава членка презаселва лице въз основа на повече от един от 

изброените в параграф 3 приоритети на Съюза за презаселване, тя 

получава фиксираната сума за това лице еднократно.“;
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г) параграф 6 се заменя със следното:

„6. До 1 май 2012 г. държавите членки предоставят на Комисията 

приблизителния брой на лицата, които ще презаселят въз основа на

изброените в параграф 3 приоритети, през следващата календарна година, 

включително разбивка по различните категории, посочени в същия 

параграф. Комисията съобщава тази информация на Комитета, посочен в 

член 52.“;

д) добавя се следният параграф:

„7. Резултатите и въздействието на финансовия стимул за действия по 

презаселване въз основа на изброените в параграф 3 приоритети, се 

съобщават от държавите членки в доклада, посочен в член 50, параграф 2, 

и от Комисията в доклада, посочен в член 50, параграф 3.“;

2) В член 35 се добавя следният параграф:

„5. Фиксираната за всяко презаселено лице сума, отпускана на държавите членки, 

се предоставя под формата на еднократна сума за всяко действително 

презаселено лице.“;

3) Текстът от приложението към настоящото решение се добавя като приложение към 

Решение № 573/2007/ЕО.
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Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на 

Европейския съюз.

Член 3

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

Съставено в 

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател
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ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ

Списък на конкретните общи приоритети на Съюза за презаселване за 2013 г.

(1) Конгоански бежанци в региона на Големите африкански езера (Бурунди, Малави, 

Руанда, Замбия);

(2) Бежанци от Ирак в Турция, Сирия, Ливан, Йордания;

(3) Афганистански бежанци в Турция, Пакистан, Иран;

(4) Сомалийски бежанци в Етиопия;

(5) Бирмански бежанци в Бангладеш, Малайзия и Тайланд;

(6) Еритрейски бежанци в Източен Судан.”.
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ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ БЕЛЕЖКА ПО ТОЧКИ „І/А“
От: Генералния секретариат на Съвета
До: Корепер/Съвета
Относно: 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. като част от Общата програма 
„Солидарност и управление на миграционните потоци“ и за отмяна на 
Решение 2004/904/ЕО на Съвета [първо четене]
— Приемане:
а) на позицията на Съвета
б) на изложението на мотивите на Съвета
— Изявления
ОБЩИ НАСОКИ
Краен срок за консултации: 7 март 2012 г.

Изявление на Комисията

В дух на компромис и с цел да се осигури незабавното приемане на предложението 

Комисията подкрепя окончателния текст на решението; тя отбелязва обаче, че това не засяга 

нейното право на инициатива по отношение на избора на правно основание, по-специално 

във връзка с бъдещата употреба на член 80 от ДФЕС.
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Изявление на Съвета

Съветът заявява, че настоящото решение не засяга преговорите по многогодишната 

финансова рамка за периода 2014—2020 г. и съответно преговорите по предложението за 

регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на фонд „Убежище и 

миграция“ за периода 2014—2020 г. (COM(2011) 751), включително относно това дали в 

регламента за фонд „Убежище и миграция“ за периода 2014—2020 г. да бъдат определени 

конкретни общи приоритети на ЕС за презаселване, основани наред с други и на географски 

критерии.

________________
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СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 
 

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

 
относно 

позиция на Съвета относно приемането на 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. като част 
от общата програма „ Солидарност и управление на миграционните потоци “ и за 
отмяна на Решение 2004/904/ЕО на Съвета („изготвяне на Съвместна програма на 

ЕС за презаселване“) 
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2009/0127 (COD) 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 
 

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

 
относно 

позиция на Съвета относно приемането на 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. като част 
от общата програма „ Солидарност и управление на миграционните потоци “ и за 
отмяна на Решение 2004/904/ЕО на Съвета („изготвяне на Съвместна програма на 

ЕС за презаселване“) 

1. КОНТЕКСТ 

Дата на представяне на предложението на Европейския 
парламент и на Съвета
(документ COM(2009) 456 окончателен — 2009/0127 COD): 

 

3 септември 2009 г. 

Дата на позицията на Европейския парламент на първо четене: 18 май 2010 г. 

Предвидена дата на приемане на позицията на Съвета: 8 март 2012 г. 

2. ЦЕЛ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА 

В предложението на Комисията е заложена двойна цел: от една страна, да се осигури 
засилено презаселване на бежанци в Европейския съюз ― както като абсолютен брой, 
така и като брой на държавите членки, които имат национални схеми за презаселване 
― а от друга страна, да се изпрати силен политически сигнал за значението, което ЕС 
отдава на осигуряването на трайни решения за бежанците, по-специално на най-
уязвимите от тях. За да се постигне това, следва да се изработи Съвместна програма на 
ЕС за презаселване. Създаването на такава програма следва да доведе до по-добре 
координиран подход на ЕС към презаселването.  

3. КОМЕНТАРИ ОТНОСНО ПОЗИЦИЯТА НА СЪВЕТА 

Позицията на Съвета е резултат от дълъг процес на преговори. След позицията на 
първо четене на Европейския парламент (от 18 май 2010 г.), съзаконодателите не 
постигнаха компромисно решение вследствие на институционалния въпрос за избор на 
процедура за определяне на годишните приоритети за презаселването на европейско 
равнище (процедура по делегирани или изпълнителни актове). Блокирането на 
преговорите беше преодоляно с предложението на председателството, представено в 
края на декември 2011 г. Компромисното предложение се основава на факта, че 
Европейският фонд за бежанците действа само до края на 2013 г. Това означава, че 
предстоящото през 2012 г. поемане на ангажименти ще бъде последното по настоящия 
фонд. Това от своя страна предполага, че не е необходимо да се създава процедура за 
определянето на годишните приоритети за презаселване, тъй като такива приоритети 
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ще бъдат определени само веднъж преди настоящият фонд да престане да действа. 
Решението, което бе постигнато, е специфичните приоритети на ЕС за презаселване за 
2013 г. да бъдат включени като неразделна част от решението в приложение I.  

След позицията на първо четене на Европейския парламент (от 18 май 2010 г.), в 
крайна сметка съзаконодателите постигнаха споразумение относно неуредените 
въпроси по същността на предложението в рамките на тристранна среща на 9 февруари 
2012 г. Открит остана единствено въпросът за правното основание на това 
предложение. 

На 10 февруари председателят на Комисията по граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи (LIBE) изпрати писмо до председателството на Съвета, с което 
потвърди съгласието на докладчиците и докладчиците в сянка по текста, подкрепян от 
Съвета, и заяви, че ако този текст бъде официално представен на Европейския 
парламент по време на предстояща пленарна сесия като позиция на Съвета на първо 
четене по това законодателно предложение, председателят на Комисията LIBE ще 
препоръча на нейните членове, а впоследствие и на пленарното заседание, текстът да 
бъде приет без изменения. Корепер проведе заседание на 15 февруари, за да обсъди 
правното основание на предложението. На 22 февруари Корепер потвърди съгласието 
по текста, който да бъде представен на Съвета за приемане. 

Основните разлики между общата позиция и първоначалното предложение на 
Комисията са изложени по-долу. 

Установяване на общи приоритети на ЕС (член 1, параграф 1, буква а) 

Общата позиция изброява приоритетите за презаселване в решението, за разлика от 
първоначалното предложение на Комисията, според което общите приоритети на ЕС за 
презаселване следва да бъдат ежегодно установявани по процедурата по комитология. 
Тъй като настоящият Европейски фонд за бежанците обхваща периода до края на 
2013 г., в решението се определят приоритети за презаселване само за една година. 
Следователно изброяването на приоритетите за годината в това решение е в 
съответствие с предложението на Комисията. В рамките на инструмента, с който се 
създава нов Фонд за убежище и миграция за периода 2014―2020 г., е предвиден 
механизъм за определянето на общите приоритети на ЕС за презаселване.  

Общи приоритети на ЕС за презаселване за 2013 г. (член 1, параграф 1, буква а) 

Общите приоритети на ЕС за презаселване за 2013 г., така както са посочени в общата 
позиция, обхващат 3 групи приоритети: 1) лица от държава или регион, определен за 
прилагане на регионална програма за закрила, 2) лица, принадлежащи към специфична 
уязвима група, 3) бежанци от определена държава или регион. Първите две групи 
приоритети са формулирани като общи приоритети и се доближават в голяма степен до 
категориите, посочени в член 13, параграф 3 от Решение № 573/2007/ЕО за създаване 
на Европейски фонд за бежанци за периода от 2008 до 2013 г. В сравнение с Решение 
№ 573/2007/ЕО с общата позиция към списъка се добавят следните уязвими групи: 
лица, преживели насилие и мъчения, както и лица, нуждаещи се от неотложно или 
спешно презаселване поради необходимост от правна или физическа защита. 

Третата група приоритети се разглежда като специфични общи приоритети на ЕС за 
2013 г., като списъкът на тези приоритети е включен в приложението към решението. 
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Този списък е съставен въз основа на критериите за презаселване на ВКБООН и на 
годишните прогнози на ВКБООН за презаселване, като се отчита кога общо действие 
на ЕС би имало значително отражение по отношение на нуждите за закрила. Това е в 
съответствие с предложението на Комисията. 
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Фиксираната сума, която се получава за всяко презаселено лице (член 1, параграф 
1, буква б)  

Общата позиция изменя предложението на Комисията, като предлага по-висока 
фиксирана сума за всяко лице, презаселено в съответствие с приоритетите, която да 
бъде отпусната от Фонда за онези държави членки, които до този момент не са 
ползвали Фонда за тази цел. Докато член 13, параграф 3 от Решение № 573/2007/ЕО за 
създаване на Европейски фонд за бежанци за периода от 2008 до 2013 г. предвижда, че 
държавите членки получават фиксирана сума от 4000 EUR за всяко презаселено лице в 
съответствие с приоритетите, посочени в решението, общата позиция предвижда сума в 
размер на 6000 EUR за всяко презаселено лице за онези държави членки, които 
получават фиксираната сума от Фонда за първи път, и в размер на 5000 EUR за 
държавите членки, които са получили фиксирана сума от Фонда само веднъж преди 
това. Целта на това изменение е да окуражи онези държави членки, които до този 
момент не са стартирали програми за презселване, да предприемат тази стъпка. Това 
като цяло е в съответствие с целта на Комисията, а именно да осигури засилено 
презаселване в ЕС от по-голям брой държави членки.  

Правно основание на предложението 

Предложението на Комисията от 2009 г. бе основано първоначално на член 63, точка 2, 
буква б) от Договора за създаване на Европейската общност, но Съобщението относно 
последствията от влизането в сила на Договора от Лисабон за 
междуинституционалните механизми за вземане на решения, които са в ход 
(Съобщение „омнибус“), посочи като ново правно основание членове 78 и 80 от ДФЕС 
(член 80 се отнася до солидарността в рамките на ЕС). С позоваването на този член, 
заедно с член 78 от ДФЕС, целта беше да се подчертае, че предназначението на 
предложените мерки е да се гарантира „баланс на усилията“, както бе посочено в 
предишния член 63 от ДЕО. Съветът обаче е на мнение, че правилното съответствие на 
правното основание в Договора от Лисабон е член 78, параграф 2, буква ж) от ДФЕС, 
както и че член 80 от ДФЕС не може да служи като правно основание, дори и като 
допълнително такова. 

На 13 февруари датското председателство представи документ с два варианта, като 
единият от тях бе да се предложи включването на съображение, което съдържа 
препратка към член 80 от ДФЕС. На 15 февруари Корепер реши да запази само член 78, 
параграф 2, буква ж) от ДФЕС като правно основание на предложението. Тази позиция 
беше потвърдена от Корепер на 22 февруари. Текстът бе препратен за приемане от 
Съвета на 8 март.  

Въпреки че не съответства на Съобщението „омнибус“, Комисията може да подкрепи 
правното основание, съставено единствено от член 78, параграф 2, буква ж) от ДФЕС, 
тъй като невключването на член 80 от ДФЕС, който сам по себе си не представлява 
правно основание, не засяга същността на предложението и е в съзвучие с таблиците за 
съответствие в Договора от Лисабон. Освен това то е в съответствие с последните 
предложения за МФР в областта на вътрешните работи, които бяха приети без 
позоваване на член 80 от ДФЕС. Съображението, така както е добавено, може да бъде 
подкрепено от Комисията, тъй като подчертава важността на солидарността в Общата 
европейска система за убежище и изрично се позовава на член 80 от ДФЕС. 

4. ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОМИСИЯТА 
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В рамките на преговорите относно съображението, което се отнася до член 80 от ДФЕС 
и принципа на солидарност, Европейският парламент поиска от Комисията да 
представи декларация относно бъдещите си права на инициатива по отношение на 
избора на правни основания. 

Комисията се съгласи с това искане. Текстът на декларацията е както следва: 

 

 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОМИСИЯТА 
 

Комисията, в дух на компромис и за да се осигури незабавното приемане на 
предложението, подкрепя окончателния текст; Комисията обаче отбелязва, че това 
не накърнява правото ѝ на инициатива по отношение на избора на правни основания, 
по-конкретно във връзка с бъдещото използване на член 80 ДФЕС.  
 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Общата позиция отговаря на първоначалната цел на Комисията да се осигури засилено 
презаселване на бежанци в Европейския съюз, като се увеличи както броят на 
презаселените бежанци, така и броят на държавите членки с действащи национални 
схеми за презаселване. Това позволява по-стратегически насочено презаселване в ЕС. 
По същество позицията на Съвета съответства в значителна степен на предложението 
на Комисията, поради което може да бъде подкрепена.  
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