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КРАТКА ОБОСНОВКА 

Комисията представи на Европейския парламент и на Съвета предложение, което има 

за цел установяването на общ списък на ЕС на сигурните страни на произход, въз 

основа на общите критерии, определени в Директива 2013/32/ЕС. Въз основа на 

информация от Европейската служба за външна дейност, държавите членки, 

Европейската служба за подкрепа в областта на убежището, Съвета на Европа, 

върховния комисар на ООН за бежанците и други съответни международни 

организации се отправя предложение на този етап списъкът да включва 6 държави от 

Западните Балкани и Турция.  

Докладчикът приветства това предложение, което следва да съдейства за бързата 

обработка на молбите за предоставяне на убежище, подадени от лицата с произход от 

тези страни, и да намали различията между съществуващите национални списъци. 

Предложението включва разпоредби относно редовния преглед на положението в 

страните в общия списък и относно заличаването на дадена страна от списъка в случай 

на внезапна промяна на положението. 

Важно е да се подчертае, че включването на дадена страна в списъка не може да 

представлява абсолютна гаранция за сигурността на гражданите на тази страна и 

следователно не премахва необходимостта от целесъобразно индивидуално 

разглеждане на техните молби за международна закрила. 

Докладчикът отбелязва, че в случая на Турция процентът на молбите за предоставяне 

на убежище, счетени за основателни от държавите – членки на ЕС, е относително 

висок, което свидетелства за факта, че дискриминацията и нарушенията на правата на 

човека на лицата, принадлежащи към уязвими групи, все още се извършват в страната. 

Макар докладчикът да изразява своето съгласие със заключението на Комисията, че 

Турция е сигурна страна на произход по смисъла на Директива 2013/32/ЕС, той счита, 

че е особено важно да се гарантира пълното спазване на задължението за индивидуално 

разглеждане на молбите за предоставяне на убежище. 

ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по външни работи приканва водещата комисия по граждански свободи, 

правосъдие и вътрешни работи да вземе предвид следните изменения: 

Изменение  1 

Предложение за регламент 

Съображение 5 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (5a) В съответствие с 

Конвенцията на Организацията на 

обединените нации за правата на 

детето от 1989 г., Хартата на 
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основните права на Европейския съюз 

и Европейската конвенция за защита 

на правата на човека и основните 

свободи висшият интерес на детето 

и зачитането на семейния живот 

следва да са първостепенно 

съображение на държавите членки 

при прилагането на настоящия 

регламент. Освен това следва да се 

обърне особено внимание на 

уязвимите лица по смисъла на член 

20, параграф 3 от Директива 

2011/95/ЕС, както и на лица, които 

принадлежат към етнически 

малцинства, и на ЛГБТИ лица. 

 

Изменение  2 

Предложение за регламент 

Съображение 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) Комисията следва редовно да 

извършва преглед на ситуацията в 

третите страни, включени в общия 

списък на ЕС на сигурните страни на 

произход. В случай на внезапно 

влошаване на ситуацията в дадена трета 

страна от общия списък на ЕС на 

Комисията следва да се делегират 

правомощия за приемане на актове в 

съответствие с член 290 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз 

по отношение на временното 

отстраняване от общия списък на ЕС на 

тази трета страна за срок от една година, 

когато въз основа на обоснована оценка 

Комисията счита, че дадената трета 

страна не отговаря повече на условията 

на Директива 2013/32/ЕС за 

определянето ѝ като сигурна стана на 

произход. За целите на тази обоснована 

оценка Комисията следва да вземе 

предвид редица източници на 

информация, с които разполага, 

включително и по-специално, своите 

годишни доклади за напредъка на 

(6) Комисията следва непрекъснато 

да наблюдава ситуацията в третите 

страни, включени в общия списък на ЕС 

на сигурните страни на произход, и да 

извършва прегледи в това отношение 

поне веднъж на всеки шест месеца. В 

случай на внезапно влошаване на 

ситуацията в дадена трета страна от 

общия списък на ЕС на Комисията 

следва да се делегират правомощия за 

приемане на актове в съответствие с 

член 290 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз 

по отношение на временното 

отстраняване от общия списък на ЕС на 

тази трета страна за срок от една година, 

когато въз основа на обоснована оценка 

Комисията счита, че дадената трета 

страна не отговаря повече на условията 

на Директива 2013/32/ЕС за 

определянето ѝ като сигурна стана на 

произход. За целите на тази обоснована 

оценка Комисията следва да вземе 

предвид редица източници на 

информация, с които разполага, 
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третите страни, определени от 

Европейския съвет за страни 

кандидатки, редовните доклади на 

Европейската служба за външна дейност 

(ЕСВД) и информацията от държавите 

членки, Европейската служба за 

подкрепа в областта на убежището 

(EASO), Службата на върховния 

комисар на ООН за бежанците 

(ВКБООН), Съвета на Европа, както и 

други значими международни 

организации. Комисията следва да има 

възможност да удължи срока на 

временното отстраняване от общия 

списък на ЕС на дадена трета страна с 

най-много една година, когато е 

предложила изменение на настоящия 

регламент, за да се заличи тази трета 

страна от общия списък на ЕС на 

сигурните страни на произход. От 

особена важност е по време на 

подготвителната си работа Комисията 

да проведе подходящи консултации, 

включително на експертно равнище. 

При подготовката и изготвянето на 

делегираните актове Комисията следва 

да осигури едновременното и 

своевременно предаване на съответните 

документи по подходящ начин на 

Европейския парламент и на Съвета. 

включително и по-специално, своите 

годишни доклади за напредъка на 

третите страни, определени от 

Европейския съвет за страни 

кандидатки, редовните доклади на 

Европейската служба за външна дейност 

(ЕСВД) и информацията от държавите 

членки, Европейската служба за 

подкрепа в областта на убежището 

(EASO), Службата на върховния 

комисар на ООН за бежанците 

(ВКБООН), Съвета на Европа, както и 

други значими международни 

организации. Делегациите на ЕС в 

тези страни следва да бъдат 

натоварени със задачата да 

извършват мониторинг за случаи на 

връщане и незабавно да докладват при 

наличие на такива. Комисията следва 

да има възможност да удължи срока на 

временното отстраняване от общия 

списък на ЕС на дадена трета страна с 

най-много една година, когато е 

предложила изменение на настоящия 

регламент, за да се заличи тази трета 

страна от общия списък на ЕС на 

сигурните страни на произход. От 

особена важност е по време на 

подготвителната си работа Комисията 

да проведе подходящи консултации, 

включително на експертно равнище. 

При подготовката и изготвянето на 

делегираните актове Комисията следва 

да осигури едновременното и 

своевременно предаване на съответните 

документи по подходящ начин на 

Европейския парламент и на Съвета. 

 

Изменение  3 

Предложение за регламент 

Съображение 10 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(10) Що се отнася до Албания, 

адекватна правна уредба за защита от 

преследване и лошо отношение е 

(10) Що се отнася до Албания, 

адекватна правна уредба за защита от 

преследване и лошо отношение е 
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гарантирана чрез материално и 

процесуално законодателство за защита 

на правата на човека и за борба с 

дискриминацията, както и чрез участие 

във всички основни международни 

договори в областта на правата на 

човека. През 2014 г. Европейският съд 

по правата на човека установи 

нарушения в четири случая от общо 

150 подадени жалби. Няма данни за 

случаи на връщане на собствени 

граждани. През 2014 г. държавите 

членки прецениха, че 7,8 % (1040) от 

молбите за предоставяне на убежище, 

подадени от граждани на Албания, са 

основателни. Най-малко осем държави 

членки са определили Албания като 

сигурна страна на произход. Албания е 

определена за страна кандидатка от 

Европейския съвет. Според тогавашната 

оценка Албания е отговаряла на 

критериите, установени от Европейския 

съвет в Копенхаген на 21 и 22 юни 

1993 г. във връзка със стабилността на 

институциите, гарантиращи 

демокрацията, правовата държава, 

правата на човека и зачитането и 

закрилата на малцинствата, а за да стане 

членка, Албания ще трябва да продължи 

да отговаря на тези критерии в 

съответствие с препоръките от 

годишния доклад за напредъка. 

гарантирана чрез материално и 

процесуално законодателство за защита 

на правата на човека и за борба с 

дискриминацията, както и чрез участие 

във всички основни международни 

договори в областта на правата на 

човека. През 2014 г. Европейският съд 

по правата на човека установи 

нарушения в четири случая. Няма данни 

за случаи на връщане на собствени 

граждани. През 2014 г. държавите 

членки прецениха, че 7,8% (1040) от 

молбите за предоставяне на убежище, 

подадени от граждани на Албания, са 

основателни. Най-малко осем държави 

членки са определили Албания като 

сигурна страна на произход. Албания е 

определена за страна кандидатка от 

Европейския съвет. Според тогавашната 

оценка Албания е отговаряла на 

критериите, установени от Европейския 

съвет в Копенхаген на 21 и 22 юни 

1993 г. във връзка със стабилността на 

институциите, гарантиращи 

демокрацията, правовата държава, 

правата на човека и зачитането и 

закрилата на малцинствата, а за да стане 

членка, Албания ще трябва да продължи 

да отговаря на тези критерии в 

съответствие с препоръките от 

годишния доклад за напредъка. 

Обосновка 

Фактът, че съотношението на решенията, доказващи нарушения, спрямо общия брой 

на жалбите за дадена година е сравнително нисък, не е релевантен показател и може 

да бъде подвеждащ, тъй като повечето жалби няма да бъдат разгледани от гледна 

точка на тяхното основание, част от тях се разрешават със споразумение по 

взаимно съгласие, а по част от тях не е взето решение. 

 

Изменение  4 

Предложение за регламент 

Съображение 11 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(11) Що се отнася до Босна и 

Херцеговина, конституцията ѝ 

предоставя основание за поделяне на 

правомощията между съставните ѝ 

народи. Адекватна правна уредба за 

защита от преследване и лошо 

отношение е гарантирана чрез 

материално и процесуално 

законодателство за защита на правата на 

човека и за борба с дискриминацията, 

както и чрез участие във всички 

основни международни договори в 

областта на правата на човека. През 

2014 г. Европейският съд по правата на 

човека установи нарушения в пет случая 

от общо 1196 подадени жалби. Няма 

данни за случаи на връщане на 

собствени граждани. През 2014 г. 

държавите членки прецениха, че 4,6 % 

(330) от молбите за предоставяне на 

убежище, подадени от граждани на 

Босна и Херцеговина, са основателни. 

Най-малко девет държави членки са 

определили Босна и Херцеговина като 

сигурна страна на произход. 

(11) Що се отнася до Босна и 

Херцеговина, конституцията ѝ 

предоставя основание за поделяне на 

правомощията между съставните ѝ 

народи. Адекватна правна уредба за 

защита от преследване и лошо 

отношение е гарантирана чрез 

материално и процесуално 

законодателство за защита на правата на 

човека и за борба с дискриминацията, 

както и чрез участие във всички 

основни международни договори в 

областта на правата на човека. През 

2014 г. Европейският съд по правата на 

човека установи нарушения в пет 

случая. Няма данни за случаи на 

връщане на собствени граждани. През 

2014 г. държавите членки прецениха, че 

4,6% (330) от молбите за предоставяне 

на убежище, подадени от граждани на 

Босна и Херцеговина, са основателни. 

Най-малко девет държави членки са 

определили Босна и Херцеговина като 

сигурна страна на произход. 

Обосновка 

Фактът, че съотношението на решенията, доказващи нарушения, спрямо общия брой 

на жалбите за дадена година е сравнително нисък, не е релевантен показател и може 

да бъде подвеждащ, тъй като повечето жалби няма да бъдат разгледани от гледна 

точка на тяхното основание, част от тях се разрешават със споразумение по 

взаимно съгласие, а по част от тях не е взето решение. 

 

Изменение  5 

Предложение за регламент 

Съображение 12 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(12) Що се отнася до бившата 

югославска република Македония, 

адекватна правна уредба за защита от 

преследване и лошо отношение е 

(12) Що се отнася до бившата 

югославска република Македония, 

адекватна правна уредба за защита от 

преследване и лошо отношение е 
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гарантирана чрез материално и 

процесуално законодателство за защита 

на правата на човека и за борба с 

дискриминацията, както и чрез участие 

във всички основни международни 

договори в областта на правата на 

човека. През 2014 г. Европейският съд 

по правата на човека установи 

нарушения в шест случая от общо 502 

подадени жалби. Няма данни за случаи 

на връщане на собствени граждани. 

През 2014 г. държавите членки 

прецениха, че 0,9 % (70) от молбите за 

предоставяне на убежище, подадени от 

граждани на бившата югославска 

република Македония, са основателни. 

Най-малко осем държави членки са 

определили бившата югославска 

република Македония като сигурна 

страна на произход. Бившата 

югославска република Македония е 

определена за страна кандидатка от 

Европейския съвет. Според тогавашната 

оценка бившата югославска република 

Македония е отговаряла на критериите, 

установени от Европейския съвет в 

Копенхаген на 21 и 22 юни 1993 г. във 

връзка със стабилността на 

институциите, гарантиращи 

демокрацията, правовата държава, 

правата на човека и зачитането и 

закрилата на малцинствата, а за да стане 

членка, бившата югославска република 

Македония ще трябва да продължи да 

отговаря на тези критерии в 

съответствие с препоръките от 

годишния доклад за напредъка. 

гарантирана чрез материално и 

процесуално законодателство за защита 

на правата на човека и за борба с 

дискриминацията, както и чрез участие 

във всички основни международни 

договори в областта на правата на 

човека. През 2014 г. Европейският съд 

по правата на човека установи 

нарушения в шест случая. Няма данни 

за случаи на връщане на собствени 

граждани. През 2014 г. държавите 

членки прецениха, че 0,9% (70) от 

молбите за предоставяне на убежище, 

подадени от граждани на бившата 

югославска република Македония, са 

основателни. Най-малко седем държави 

членки са определили бившата 

югославска република Македония като 

сигурна страна на произход. Бившата 

югославска република Македония е 

определена за страна кандидатка от 

Европейския съвет. Според тогавашната 

оценка бившата югославска република 

Македония е отговаряла на критериите, 

установени от Европейския съвет в 

Копенхаген на 21 и 22 юни 1993 г. във 

връзка със стабилността на 

институциите, гарантиращи 

демокрацията, правовата държава, 

правата на човека и зачитането и 

закрилата на малцинствата, а за да стане 

членка, бившата югославска република 

Македония ще трябва да продължи да 

отговаря на тези критерии в 

съответствие с препоръките от 

годишния доклад за напредъка. 

Обосновка 

Фактът, че съотношението на решенията, доказващи нарушения, спрямо общия брой 

на жалбите за дадена година е сравнително нисък, не е релевантен показател и може 

да бъде подвеждащ, тъй като повечето жалби няма да бъдат разгледани от гледна 

точка на тяхното основание, част от тях се разрешават със споразумение по 

взаимно съгласие, а по част от тях не е взето решение. 
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Изменение  6 

Предложение за регламент 

Съображение 14 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(14) Що се отнася до Черна гора, 

адекватна правна уредба за защита от 

преследване и лошо отношение е 

гарантирана чрез материално и 

процесуално законодателство за защита 

на правата на човека и за борба с 

дискриминацията, както и чрез участие 

във всички основни международни 

договори в областта на правата на 

човека. През 2014 г. Европейският съд 

по правата на човека установи 

нарушения в 1 случай от общо 447 

подадени жалби. Няма данни за случаи 

на връщане на собствени граждани. 

През 2014 г. държавите членки 

прецениха, че 3,0 % (40) от молбите за 

предоставяне на убежище, подадени от 

граждани на Черна гора, са основателни. 

Най-малко девет държави членки са 

определили Черна гора като сигурна 

страна на произход. Черна гора е 

определена за страна кандидатка от 

Европейския съвет и са започнати 

преговори. Според тогавашната оценка 

Черна гора е отговаряла на критериите, 

установени от Европейския съвет в 

Копенхаген на 21 и 22 юни 1993 г. във 

връзка със стабилността на 

институциите, гарантиращи 

демокрацията, правовата държава, 

правата на човека и зачитането и 

закрилата на малцинствата, а за да стане 

членка, Черна гора ще трябва да 

продължи да отговаря на тези критерии 

в съответствие с препоръките от 

годишния доклад за напредъка. 

(14) Що се отнася до Черна гора, 

адекватна правна уредба за защита от 

преследване и лошо отношение е 

гарантирана чрез материално и 

процесуално законодателство за защита 

на правата на човека и за борба с 

дискриминацията, както и чрез участие 

във всички основни международни 

договори в областта на правата на 

човека. През 2014 г. Европейският съд 

по правата на човека установи 

нарушения в 1 случай. Няма данни за 

случаи на връщане на собствени 

граждани. През 2014 г. държавите 

членки прецениха, че 3,0% (40) от 

молбите за предоставяне на убежище, 

подадени от граждани на Черна гора, са 

основателни. Най-малко девет държави 

членки са определили Черна гора като 

сигурна страна на произход. Черна гора 

е определена за страна кандидатка от 

Европейския съвет и са започнати 

преговори. Според тогавашната оценка 

Черна гора е отговаряла на критериите, 

установени от Европейския съвет в 

Копенхаген на 21 и 22 юни 1993 г. във 

връзка със стабилността на 

институциите, гарантиращи 

демокрацията, правовата държава, 

правата на човека и зачитането и 

закрилата на малцинствата, а за да стане 

членка, Черна гора ще трябва да 

продължи да отговаря на тези критерии 

в съответствие с препоръките от 

годишния доклад за напредъка. 

Обосновка 

Фактът, че съотношението на решенията, доказващи нарушения, спрямо общия брой 

на жалбите за дадена година е сравнително нисък, не е релевантен показател и може 

да бъде подвеждащ, тъй като повечето жалби няма да бъдат разгледани от гледна 
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точка на тяхното основание, част от тях се разрешават със споразумение по 

взаимно съгласие, а по част от тях не е взето решение. 

 

Изменение  7 

Предложение за регламент 

Съображение 15 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(15) Ще се отнася до Сърбия, 

конституцията ѝ предоставя основание 

за самоуправление на малцинствата в 

областта на образованието, 

използването на език, информацията и 

културата. Адекватна правна уредба за 

защита от преследване и лошо 

отношение е гарантирана чрез 

материално и процесуално 

законодателство за защита на правата на 

човека и за борба с дискриминацията, 

както и чрез участие във всички 

основни международни договори в 

областта на правата на човека. През 

2014 г. Европейският съд по правата на 

човека установи нарушения в 16 случая 

от общо 11 490 подадени жалби. Няма 

данни за случаи на връщане на 

собствени граждани. През 2014 г. 

държавите членки прецениха, че 1,8 % 

(400) от молбите за предоставяне на 

убежище, подадени от граждани на 

Сърбия, са основателни. Най-малко 

девет държави членки са определили 

Сърбия като сигурна страна на 

произход. Сърбия е определена за 

страна кандидатка от Европейския съвет 

и са започнати преговори. Според 

тогавашната оценка Сърбия е 

отговаряла на критериите, установени 

от Европейския съвет в Копенхаген на 

21 и 22 юни 1993 г. във връзка със 

стабилността на институциите, 

гарантиращи демокрацията, правовата 

държава, правата на човека и зачитането 

и закрилата на малцинствата, а за да 

стане членка, Сърбия ще трябва да 

продължи да отговаря на тези критерии 

(15) Що се отнася до Сърбия, 

конституцията ѝ предоставя основание 

за самоуправление на малцинствата в 

областта на образованието, 

използването на език, информацията и 

културата. Адекватна правна уредба за 

защита от преследване и лошо 

отношение е гарантирана чрез 

материално и процесуално 

законодателство за защита на правата на 

човека и за борба с дискриминацията, 

както и чрез участие във всички 

основни международни договори в 

областта на правата на човека. През 

2014 г. Европейският съд по правата на 

човека установи нарушения в 16 случая. 

Няма данни за случаи на връщане на 

собствени граждани. През 2014 г. 

държавите членки прецениха, че 1,8% 

(400) от молбите за предоставяне на 

убежище, подадени от граждани на 

Сърбия, са основателни. Най-малко 

девет държави членки са определили 

Сърбия като сигурна страна на 

произход. Сърбия е определена за 

страна кандидатка от Европейския съвет 

и са започнати преговори. Според 

тогавашната оценка Сърбия е 

отговаряла на критериите, установени 

от Европейския съвет в Копенхаген на 

21 и 22 юни 1993 г. във връзка със 

стабилността на институциите, 

гарантиращи демокрацията, правовата 

държава, правата на човека и зачитането 

и закрилата на малцинствата, а за да 

стане членка, Сърбия ще трябва да 

продължи да отговаря на тези критерии 

в съответствие с препоръките от 



 

AD\1089057BG.doc 11/15 PE578.500v02-00 

 BG 

в съответствие с препоръките от 

годишния доклад за напредъка. 

годишния доклад за напредъка. 

Обосновка 

Фактът, че съотношението на решенията, доказващи нарушения, спрямо общия брой 

на жалбите за дадена година е сравнително нисък, не е релевантен показател и може 

да бъде подвеждащ, тъй като повечето жалби няма да бъдат разгледани от гледна 

точка на тяхното основание, част от тях се разрешават със споразумение по 

взаимно съгласие, а по част от тях не е взето решение. 

 

 

Изменение  8 

Предложение за регламент 

Съображение 16 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(16) Що се отнася до Турция, адекватна 

правна уредба за защита от преследване 

и лошо отношение е гарантирана чрез 

материално и процесуално 

законодателство за защита на правата на 

човека и за борба с дискриминацията, 

както и чрез участие във всички 

основни международни договори в 

областта на правата на човека. През 

2014 г. Европейският съд по правата на 

човека установи нарушения в 94 случая 

от общо 2899 подадени жалби. Няма 

данни за случаи на връщане на 

собствени граждани. През 2014 г. 

държавите членки прецениха, че 23,1 % 

(310) от молбите за предоставяне на 

убежище, подадени от граждани на 

Турция, са основателни. Една държава 

членка е определили Турция като 

сигурна страна на произход. Турция е 

определена за страна кандидатка от 

Европейския съвет и са започнати 

преговори. Според тогавашната оценка 

Турция е отговаряла на критериите, 

установени от Европейския съвет в 

Копенхаген на 21 и 22 юни 1993 г. във 

връзка със стабилността на 

институциите, гарантиращи 

(16) Що се отнася до Турция, 

адекватна правна уредба за защита от 

преследване и лошо отношение е 

гарантирана чрез материално и 

процесуално законодателство за защита 

на правата на човека и за борба с 

дискриминацията, както и чрез участие 

във всички основни международни 

договори в областта на правата на 

човека. През 2014 г. Европейският съд 

по правата на човека установи 

нарушения в 94 случая. Няма данни за 

случаи на връщане на собствени 

граждани. При все това през 2014 г. 

държавите членки прецениха, че 23,1% 

(310) от молбите за предоставяне на 

убежище, подадени от граждани на 

Турция, са основателни. Само една 

държава членка е определила Турция 

като сигурна страна на произход. 

Турция е определена за страна 

кандидатка от Европейския съвет и са 

започнати преговори. Според 

тогавашната оценка Турция е 

отговаряла на критериите, установени 

от Европейския съвет в Копенхаген на 

21 и 22 юни 1993 г. във връзка със 

стабилността на институциите, 
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демокрацията, правовата държава, 

правата на човека и зачитането и 

закрилата на малцинствата, а за да стане 

членка, Турция ще трябва да продължи 

да отговаря на тези критерии в 

съответствие с препоръките от 

годишния доклад за напредъка. 

гарантиращи демокрацията, правовата 

държава, правата на човека и зачитането 

и закрилата на малцинствата, а за да 

стане членка, Турция ще трябва да 

продължи да отговаря на тези критерии 

в съответствие с препоръките от 

годишния доклад за напредъка. Следва 

да се извърши внимателна оценка на 

текущото спазване от страна на 

Турция на критериите, определени в 

Директива 2013/32/ЕС, с оглед на 

няколко докладвани нарушения на 

свободата на изразяване на мнение, 

както и на продължаващия въоръжен 

конфликт в източните и 

югоизточните региони на Турция с 

участието на кюрдското 

малцинство. Решението за 

определяне на Турция като сигурна 

страна на произход следва да се 

приложи при надлежно отчитане на 

разпоредбите на тази директива във 

връзка с необходимостта от 

провеждане на подходящо 

индивидуално разглеждане на всяка 

молба за международна закрила и при 

пълно спазване на задълженията, 

определени във въпросната директива 

относно провеждането на лични 

интервюта. 

 

Изменение  9 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Комисията прави редовен 

преглед на ситуацията в третите страни, 

включени в общия списък на ЕС на 

сигурните страни на произход, като се 

основава на редица източници на 

информация, включително и по-

специално докладите на ЕСВД и 

информацията от държавите членки, 

EASO, ВКБООН, Съвета на Европа и 

други значими международни 

2. Комисията прави преглед на 

ситуацията в третите страни, включени 

в общия списък на ЕС на сигурните 

страни на произход два пъти годишно, 

като се основава на редица източници 

на информация, включително и по-

специално докладите на ЕСВД и 

делегациите на Съюза в тези страни, 

както и информацията от държавите 

членки, EASO, ВКБООН, FRA, Съвета 
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организации на Европа и други значими 

международни организации. Тя 

информира надлежно и своевременно 

Европейския парламент. 

Обосновка 

Трябва да се вземат под внимание всички релевантни източници на информация, а 

Европейският парламент като съзаконодател трябва да бъде информиран надлежно 

и своевременно. 

 

Изменение  10 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 3 се цел 

временно отстраняване на трета страна 

от общия списък на ЕС на сигурните 

страни на произход. 

4. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 3 с цел 

незабавно временно отстраняване на 

трета страна от общия списък на ЕС на 

сигурните страни на произход. В срок 

от три месеца след временното 

отстраняване Комисията представя 

законодателно предложение за 

изменение на регламента с цел 

премахване на третата страна от 

обшия списък на ЕС. Повторното 

определяне на въпросната страна 

изисква приемането на изменение в 

съответствие с обикновената 

законодателна процедура. 

Обосновка 

Необходимо е да се предостави по-подробно описание на процедурата по временно 

отстраняване и повторно включване на страна в общия списък на ЕС. Делегираният 

акт служи на целта за незабавно влизане в сила на временното отстраняване, но 

следва да не застрашава правата на Парламента като съзаконодател и 

способността му да определя/влияе върху окончателното решение. 

 

Изменение  11 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 4 а (нов) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4а. Европейският парламент и/или 

Съветът може да прикани 

Комисията да представи 

предложение за включването или 

изключването на страна от общия 

списък на ЕС на сигурните страни на 

произход. 

Обосновка 

Без да се засяга основната роля на Европейската комисия в законодателната 

инициатива, Европейският парламент следва да може да предлага на Комисията да 

упражнява тази роля в съответствие с член 225 от ДФЕС. 

 

Изменение  12 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. В случай на внезапни промени в 

ситуацията в трета страна, включена в 

общия списък на ЕС на сигурните 

страни на произход, Комисията прави 

обоснована оценка на това дали 

страната отговаря на предвидените в 

приложение I от Директива 2013/32/ЕС 

условия и, ако страната вече не отговаря 

на тези условия, приема в съответствие 

с член 290 от ДФЕС решение за 

временно отстраняване на тази трета 

страна от общия списък на ЕС за срок от 

една година. 

2. В случай на внезапни промени в 

ситуацията в трета страна, включена в 

общия списък на ЕС на сигурните 

страни на произход, Комисията прави 

обоснована оценка на това дали 

страната отговаря на предвидените в 

приложение I от Директива 2013/32/ЕС 

условия. Ако страната вече не отговаря 

на тези условия, Комисията приема в 

разумен срок, отговарящ на 

неотложността на ситуацията на 

място, в съответствие с член 290 от 

ДФЕС решение за временно 

отстраняване на тази трета страна от 

общия списък на ЕС за срок от една 

година. 

Обосновка 

Времевата рамка за извършване на подобна обоснована оценка от Комисията следва 

да отговаря на неотложността на ситуацията. 
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