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КРАТКА ОБОСНОВКА

Комисията представи на Европейския парламент и на Съвета предложение за създаване 
на фонд „Убежище и миграция“ като част от многогодишната финансова рамка (МФР) 
за периода 2021 – 2027 г. Фондът ще осигурява подкрепа за ефективното управление на 
миграцията от държавите – членки на ЕС, с финансов пакет в размер на 10,4 милиарда 
евро.

Миграционната криза показа необходимостта от общ европейски подход, основан на 
солидарност и справедливо споделяне на отговорността. Ето защо докладчикът 
приветства увеличаването на бюджета във връзка с миграцията и предоставянето на 
убежище като важна стъпка към изграждането на стабилна, справедлива и ефективна 
система за убежище и приемане в рамките на ЕС.

Докладчикът обаче счита, че предложението в настоящия си вид акцентира твърде 
много върху увеличаването на процента на връщаните лица. Всъщност предложените 
критерии за отпускането на финансиране за националните програми при споделено 
управление предвиждат, че 40% от това финансиране ще се разпределя в зависимост от 
показателите, свързани с борбата с незаконната миграция и приемането на решения за 
връщане на лица, в ущърб на действията в областта на убежището, законната миграция 
и интеграцията. Това ще създаде стимули за държавите членки да приемат и прилагат 
решения за връщането на лица, без да вземат предвид рисковете за връщаните лица и 
евентуалните последици за държавите на произход.

Стъпките, предприети от Комисията за създаването на стабилна миграционна политика 
на ЕС, трябва да бъдат приветствани. Докладчикът обаче счита, че Европейският 
парламент и Съветът следва да включат в предложението необходимите гаранции за 
връщаните лица и държавите на произход. Решенията за връщане на лица не могат да 
се вземат без извършването на цялостна оценка на положението в държавите на 
произход и на капацитета за приемане на местно равнище. Важно е да се проверят 
евентуалните последици от връщането на тези лица за стабилността на държавите на 
произход, тъй като това връщане може да допринесе за създаването на конфликти, 
напрежение и нестабилност.

Освен това Парламентът и Съветът следва да гарантират, че отношенията между ЕС и 
съответните трети държави не зависят от сътрудничеството във връзка с връщането и 
обратното приемане на лица. Сътрудничеството с трети държави следва да се основава 
на взаимен интерес и всеобхватен подход, а не на интересите и приоритетите на ЕС в 
областта на миграцията. Тясната насоченост към управлението на миграцията може да 
застраши сътрудничеството между ЕС и трети държави.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по развитие приканва водещата комисия по граждански свободи, 
правосъдие и вътрешни работи да вземе предвид следните изменения:
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Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а) Фондът следва да зачита 
изцяло правата на човека, да спазва
Програмата до 2030 г., принципа на 
съгласуваност на политиките за 
развитие, посочен в член 208 от 
ДФЕС, и ангажиментите на 
международно равнище във връзка с 
миграцията и убежището, по-
специално Глобалния пакт за 
бежанците и Глобалния пакт за 
безопасна, организирана и законна 
миграция.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 4 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4б) Управлението на Фонда от 
гледна точка на развитието следва да 
взема предвид различните 
първопричини за миграцията, като 
например конфликти, бедност, липса 
на капацитет в селското 
стопанство, образование и 
неравенство.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 4 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4в) Сътрудничеството за 
развитие с трети държави следва, 
наред с другото, да бъде важна част 
от споразуменията за обратно 
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приемане с цел насърчаване на пазара 
на труда и възможностите за работа 
в държавите на връщане, за да се 
намалят стимулите за върнатите 
мигранти отново да прекосяват 
европейските граници.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Фондът следва да подпомага 
ефективното управление на 
миграционните потоци, наред с 
другото, чрез насърчаване на общи 
мерки в областта на убежището, 
включително усилията на държавите 
членки за приемане на лица, нуждаещи 
се от международна закрила, чрез 
презаселване и прехвърляне между 
държавите членки на кандидати за 
международна закрила или лица, на 
които е предоставена международна 
закрила, подкрепа на стратегиите за 
интеграция, както и по-ефективна 
политика за законна миграция, за да се 
гарантира дългосрочната 
конкурентоспособност на Съюза и 
бъдещето на неговия социален модел,
и за да се намалят стимулите за 
незаконна миграция чрез устойчиви 
политики за връщане и обратно 
приемане. Фондът следва да подкрепя 
засилването на сътрудничеството с 
трети държави с цел да се подобрят 
управлението на потоците от лица, 
кандидатстващи за убежище или 
други форми на международна 
закрила, и възможностите за законна 
миграция, да се противодейства на 
незаконната миграция и да се гарантира 
устойчивост на връщането и ефективно 
обратно приемане в трети държави.

(7) Фондът следва да подпомага 
насърчаването на общи мерки в 
областта на убежището, включително 
усилията на държавите членки за 
приемане на лица чрез презаселване и 
прехвърляне между държавите членки, 
да подпомага стратегиите за 
интеграция, приемане и приобщаване, 
както и по-ефективна политика за 
законна миграция, да се бори срещу 
незаконната миграция и да прилага
устойчиви политики за връщане и 
обратно приемане. Фондът следва да 
подкрепя засилването на 
сътрудничеството с трети държави, с 
цел да се подобрят управлението на 
потоците и създаването на 
възможности за законна миграция, да 
се противодейства на незаконната 
миграция, да се води борба срещу 
трафика на мигранти и да се 
гарантира устойчивост на връщането и 
ефективно обратно приемане в трети 
държави.
Сътрудничеството с трети държави 

следва действително да се основава на 
взаимен интерес.
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Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Миграционната криза 
подчерта необходимостта от 
реформиране на общата европейска 
система за убежище, за да се 
гарантират ефективни процедури за 
предоставяне на убежище, които 
предотвратяват вторичните 
движения, за да се осигурят еднакви и
подходящи условия на приемане за 
кандидатите за международна 
закрила, еднообразни стандарти за
предоставяне на международна 
закрила и подходящи права и 
обезщетения за лицата, на които е 
предоставена международна закрила. В 
същото време реформата беше 
необходима, за да се изгради по-
справедлива и по-ефективна система
за определяне на отговорността на 
държавите членки по отношение на 
кандидатите за международна 
закрила, както и рамка на Съюза за 
усилията на държавите членки за 
презаселване. Ето защо е целесъобразно 
Фондът да предоставя по-голяма 
подкрепа за усилията на държавите 
членки за пълно и правилно прилагане 
на реформираната обща европейска 
система за убежище.

(8) Целесъобразно е усилията на 
държавите членки за пълно и 
правилно прилагане на 
достиженията на правото на Съюза в 
областта на убежището да бъдат 
подпомагани и подобрени, и по-
специално усилията за предоставяне 
на подходящи условия на приемане на 
разселените лица, на кандидатите за 
международна закрила и на лицата, на 
които е предоставена международна 
закрила, за осигуряване на правилно 
определяне на статута, за прилагане 
на справедливи и ефективни 
процедури за предоставяне на 
убежище и за насърчаване на добрите 
практики в областта на убежището, 
с цел да се защитят правата на 
лицата, търсещи международна 
закрила, и да се създадат условия за 
ефикасна работа на системите за 
убежище на държавите членки. Ето 
защо Фондът следва да предоставя по-
голяма подкрепа за усилията на 
държавите членки за пълно и правилно 
прилагане на реформираната обща 
европейска система за убежище.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Фондът следва също така да 
допълва и подсилва дейностите, 
предприемани от Агенцията на 
Европейския съюз в областта на 

(9) Фондът следва също така да 
допълва и подсилва дейностите, 
предприемани от Агенцията на 
Европейския съюз в областта на 
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убежището, създадена с Регламент 
(ЕС)../.. [Регламент за Агенцията в 
областта на убежището]14, с цел да се 
улесни и подобри функционирането на 
общата европейска система за убежище, 
посредством координиране и засилване 
на практическото сътрудничество и 
обмена на информация между 
държавите членки; утвърждаване на 
правото и оперативните стандарти на 
Съюза в областта на убежището с цел да 
се гарантира висока степен на 
уеднаквяване въз основа на високи 
стандарти за закрила по отношение на 
процедурите за предоставяне на 
убежище, условията на приемане и 
оценката на нуждите от закрила в 
Съюза; създаване на условия за 
устойчиво и справедливо разпределение 
на молбите за международна закрила; 
улесняване на сближаването по 
отношение на оценяването на молбите 
за международна закрила в Съюза; 
подкрепа за усилията на държавите 
членки за презаселване и предоставяне 
на оперативна и техническа помощ на 
държавите членки за управлението на 
техните системи за убежище и 
приемане, и по-специално на държавите 
членки, чиито системи са подложени на 
несъразмерно голям натиск.

убежището, създадена с Регламент 
(ЕС)../.. [Регламент за Агенцията в 
областта на убежището]14, с цел да се 
улесни и подобри функционирането на 
общата европейска система за убежище, 
посредством координиране и засилване 
на практическото сътрудничество и 
обмена на информация между 
държавите членки; утвърждаване на 
правото и оперативните стандарти на 
Съюза в областта на убежището с цел да 
се гарантира спазването на правата на 
човека и висока степен на уеднаквяване 
въз основа на високи стандарти за 
закрила по отношение на процедурите 
за предоставяне на убежище, условията 
на приемане и оценката на нуждите от 
закрила в Съюза; създаване на условия 
за устойчиво и справедливо 
разпределение на молбите за 
международна закрила; улесняване на 
сближаването по отношение на 
оценяването на молбите за 
международна закрила в Съюза, като в 
крайна сметка стремежът винаги е 
да се защитят интересите на 
кандидата; подкрепа за усилията на 
държавите членки за презаселване и 
предоставяне на оперативна и 
техническа помощ на държавите членки 
за управлението на техните системи за 
убежище и приемане, и по-специално на 
държавите членки, чиито системи са 
подложени на несъразмерно голям 
натиск.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Фондът следва да подкрепя 
усилията на Съюза и на държавите 
членки във връзка със засилването на 
капацитета на държавите членки за 
разработване, наблюдение и оценка на 

(10) Фондът следва да подкрепя 
усилията на Съюза и на държавите 
членки във връзка със засилването на 
капацитета на държавите членки за 
разработване, наблюдение и оценка на 
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политиките им в областта на 
убежището, предвид задълженията им 
съгласно съществуващото право на 
Съюза.

политиките им в областта на 
убежището, предвид задълженията им 
съгласно действащото право на Съюза и 
действащото международно право 
въз основа на цялостен подход за 
зачитане на правата на човека.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Партньорствата и 
сътрудничеството с трети държави са 
особено важен компонент от 
политиката на Съюза в областта на 
убежището, целящ да се гарантира 
подходящо управление на потоците от 
хора, подаващи молби за убежище или 
други форми на международна закрила.
В изпълнение на целите да се заменят 
незаконните и опасни канали, по които 
на територията на държавите членки 
пристигат граждани на трети държави 
или лица без гражданство, нуждаещи
се от международна закрила, със 
законни и безопасни начини на 
миграция, да се изрази солидарност с 
държавите в региони, в които са 
преселени голям брой лица, нуждаещи 
се от международна закрила, като се 
окаже помощ за облекчаване на натиска 
върху тези държави, да се подпомогне 
постигането на целите на 
политиката на Съюза в областта на 
миграцията като се увеличи 
влиянието на Съюза спрямо трети 
държави и да се даде ефективен принос 
към глобалните инициативи за 
презаселване благодарение на единна 
позиция в рамките на международни 
форуми и пред трети държави, Фондът 
следва да осигури финансови стимули 
за изпълнението на Рамката на Съюза за 
презаселване [и хуманитарен прием].

(11) Партньорствата и 
сътрудничеството с трети държави са 
особено важен компонент от 
политиките на Съюза в областта на 
миграцията и убежището, за да се 
гарантира, че хората не са 
принуждавани да напускат своите 
държани на произход, и да се осигури
подходящо управление на 
миграционните потоци от хора, 
включително подаващите молби за 
убежище или други форми на 
международна закрила. В изпълнение на 
целите да се заменят незаконните и 
опасни канали, по които на територията 
на държавите членки пристигат 
граждани на трети държави или лица 
без гражданство, включително 
нуждаещите се от международна 
закрила, със законни и безопасни
начини на миграция, да се изрази 
солидарност с държавите в региони, в 
които са преселени голям брой лица, 
нуждаещи се от международна закрила, 
като се окаже помощ за облекчаване на 
натиска върху тези държави и да се даде 
ефективен принос към глобалните 
инициативи за презаселване 
благодарение на единна позиция в 
рамките на международни форуми и 
пред трети държави, Фондът следва да 
осигури финансови стимули за 
изпълнението на Рамката на Съюза за 
презаселване [и хуманитарен прием] и 
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за други аналогични хуманитарни 
инициативи, приети от държаните 
членки поотделно или съвместно.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Предвид на равнищата на 
миграционните потоци към Съюза 
през последните години и значението 
на това да се осигури сближаването на 
нашите общества, е от решаващо 
значение да се подкрепят политиките на 
държавите членки за ранно интегриране 
на законно пребиваващите граждани на 
трети държави, включително в 
приоритетните области, определени в 
Плана за действие относно интеграцията 
на граждани на трети държави, приет от 
Комисията през 2016 г.

(12) Предвид значението на това да се 
осигури сближаването на нашите 
общества, е от решаващо значение да се 
подкрепят политиките на държавите 
членки за ранно приемане, интегриране
и приобщаване на законно 
пребиваващите граждани на трети 
държави, включително в приоритетните 
области, определени в Плана за 
действие относно интеграцията на 
граждани на трети държави, приет от 
Комисията през 2016 г.

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) С цел да се повиши 
ефективността, да се постигне най-
голямата добавена стойност за 
Съюза и да се осигури съгласуваност в 
отговора на Съюза за насърчаване на 
интеграцията на граждани на трети 
държави, дейностите, финансирани 
по линия на Фонда, следва да бъдат 
специфични и допълващи действията, 
финансирани по линия на 
Европейския социален фонд плюс 
(ЕСФ+) и Европейския фонд за 
регионално развитие (ЕФРР). 
Мерките, финансирани по линия на 

(13) С оглед подобряване и засилване
на процеса на интегриране в 
европейските общества Фондът
следва да улеснява законната 
миграция към Съюза в съответствие 
с икономическите и социалните 
нужди на държавите членки и да 
предвижда подготовката на процеса 
на интегриране още в държавата на 
произход на гражданите на трети 
държави, идващи в Съюза.
Действията в трети държави следва 
да бъдат в пълно съответствие с 
принципа на съгласуваност на 
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Фонда, следва да подкрепят мерките, 
специално насочени към нуждите на 
гражданите на трети държави, които 
обикновено се изпълняват на ранен 
етап в процеса на интеграция, както 
и хоризонталните действия в 
подкрепа на капацитета на 
държавите членки в областта на 
интеграцията, докато насочените 
към граждани на трети държави 
интервенции с дългосрочно 
въздействие следва да бъдат 
финансирани от ЕФРР и ЕСФ+.

политиките за развитие и с 
ангажиментите за постигане на 
целите за устойчиво развитие.

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13а) Обхватът на мерките за 
интеграция следва да включва и 
лицата, на които се предоставя 
международна закрила, за да се 
гарантира всеобхватен подход към 
интеграцията, при който се вземат 
предвид специфичните особености на 
тази целева група. Когато мерките за 
интеграция са съчетани с приемане, 
по целесъобразност следва да има 
възможност действията да 
обхващат и лицата, търсещи 
убежище.

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) В този контекст от органите 
на държавите членки, които 
отговарят за изпълнението на Фонда, 
следва да се изисква да си 
сътрудничат и да установяват 

(14) За да бъде ефикасен и да 
постигне най-висока добавена 
стойност, Фондът следва да използва 
по-целенасочен подход, в подкрепа на 
съгласувани стратегии, специално
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механизми за координация с органите, 
определени от държавите членки за 
целите на управлението на 
интервенциите по линия на ЕСФ+ и 
ЕФРР, и при необходимост с техните 
управляващи органи и управляващите 
органи на други фондове на Съюза, 
допринасящи за интеграцията на 
граждани на трети държави.

създадени за насърчаване на 
интеграцията на граждани на трети 
държави на национално, местно и/или 
регионално равнище, ако е 
целесъобразно. Тези стратегии следва 
да се изпълняват главно от местните 
или регионалните органи и от 
недържавни участници, като 
същевременно не се изключват 
националните органи, по-специално 
когато специфичната 
административна организация на 
държавата членка го налага или 
когато в дадена държава членка 
действията за приемане, интеграция 
и приобщаване попадат в областта 
на споделена компетентност между 
държавата и децентрализираната 
администрация. Изпълняващите 
организации следва да избират сред 
набор от мерки на разположение 
тези, които са най-подходящи за 
конкретната им ситуация.

Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Ефективната политика в областта 
на връщането е неразделна част от 
всеобхватния подход към миграцията, 
който Съюзът и неговите държави 
членки следват. Фондът следва да 
подкрепя и насърчава усилията на 
държавите членки за ефективно 
прилагане и по-нататъшно разработване 
на общи стандарти за връщане, по-
специално съгласно посоченото в 
Директива 2008/115/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета15, и на 
интегриран и координиран подход за 
управление на връщането. За 
постигането на устойчиви политики
в областта на връщането е 
необходимо Фондът да подкрепя и 

(20) Ефективната политика в областта 
на връщането е неразделна част от 
всеобхватния подход към миграцията, 
който Съюзът и неговите държави 
членки следват. Фондът следва да 
подкрепя и насърчава усилията на 
държавите членки за ефективно 
прилагане и по-нататъшно разработване 
на общи стандарти за връщане, като се 
поставя акцент върху доброволното 
връщане, по-специално съгласно 
посоченото в Директива 2008/115/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета15, и 
на интегриран и координиран подход за 
управление на връщането. Фондът 
следва да подкрепя и свързани с това 
мерки в трети държави, за да се 
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свързани с това мерки в трети 
държави, като например 
реинтеграцията на завърналите се 
лица.

улесни и гарантира безопасното и 
достойно връщане и обратно 
приемане, както и устойчивата 
реинтеграция , както е заложено в 
Глобалния пакт за безопасна, 
организирана и законна миграция.

__________________ __________________

15 Директива 2008/115/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 декември 2008 г. относно общите 
стандарти и процедури, приложими в 
държавите членки за връщане на 
незаконно пребиваващи граждани на 
трети страни (ОВ L 348, 24.12.2008 г., 
стр. 98).

15 Директива 2008/115/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 декември 2008 г. относно общите 
стандарти и процедури, приложими в 
държавите членки за връщане на 
незаконно пребиваващи граждани на 
трети страни (ОВ L 348, 24.12.2008 г., 
стр. 98).

Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Държавите членки следва да 
отдават предпочитание на доброволното 
връщане. За да насърчават 
доброволното връщане, държавите 
членки следва да предвидят стимули, 
като например преференциално 
третиране под формата на засилена 
помощ за връщане. Този вид 
доброволно връщане е в интерес както 
на връщаните лица, така и на органите, 
от гледна точка на неговата 
икономическа ефективност.

(21) Държавите членки следва да 
отдават предпочитание на доброволното 
връщане. За да насърчават 
доброволното връщане, държавите 
членки следва да предвидят стимули, 
като например преференциално 
третиране под формата на засилена 
помощ за връщане, посредством 
професионално обучение в Европа, 
което ще помогне на връщаните лица 
отново да се включат в пазара на 
труда в своите държави на произход. 
Този вид доброволно връщане е в 
интерес както на връщаните лица, така и 
на органите, от гледна точка на неговата 
икономическа ефективност.

Изменение 15

Предложение за регламент
Съображение 23
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Специфични подкрепящи мерки 
за връщаните лица в държавите членки 
и в държавите на връщане могат да 
подобрят условията на връщане и да 
подпомогнат тяхната реинтеграция.

(23) Специфични подкрепящи мерки 
за връщаните лица, с особено внимание 
към техните хуманитарни нужди и 
потребности от закрила, в държавите 
членки и в държавите на връщане могат 
да подобрят условията на връщане и да 
подпомогнат тяхната реинтеграция. 
Следва да се обърне специално 
внимание на уязвимите групи. 
Решенията за връщане на лица следва 
да се основават на цялостна 
внимателна оценка на положението в 
съответната държава на произход, 
включително и оценка на капацитета 
за приемане на местно равнище. 
Предприемането на специфични 
мерки и действия за подкрепа на
държавите на произход, и по-
специално на уязвимите лица, 
допринася за гарантиране на 
устойчивостта, безопасността и 
ефективността на връщанията. Тези 
мерки следва да се прилагат с 
активното участие на местните 
органи, гражданското общество и 
диаспорите.

Изменение 16

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Споразуменията и други 
договорености за обратно приемане са 
неразделна част от политиката на 
връщане на Съюза и представляват 
централен инструмент за ефикасно 
управление на миграционните потоци, 
тъй като улесняват бързото връщане на 
незаконните мигранти. Тези 
споразумения и договорености са 
съществен елемент от рамката за диалог
и сътрудничество с трети държави на 

(24) Споразуменията и други 
договорености за обратно приемане са 
неразделна част от политиката на 
връщане на Съюза и представляват 
централен инструмент за ефикасно 
управление на миграционните потоци, 
тъй като улесняват бързото връщане на 
незаконните мигранти. Тези 
споразумения и договорености са 
съществен елемент от рамката за 
сътрудничество и политически 
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произход и на транзитно преминаване 
на незаконни мигранти и прилагането 
им в трети държави следва да бъде 
подпомагано в интерес на ефективните 
политики за връщане на национално 
равнище и на равнище Съюз.

диалог с трети държави на произход и 
на транзитно преминаване на незаконни 
мигранти и прилагането им в трети 
държави следва да бъде подпомагано в 
интерес на ефективните политики за 
връщане на национално равнище и на 
равнище Съюз.

Изменение 17

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Освен подкрепата за връщането
на лица, както е предвидено в 
настоящия регламент, Фондът следва 
да подкрепя и други мерки, насочени 
към борба с незаконната миграция, 
преодоляване на стимулите за 
незаконна миграция или заобикаляне
на съществуващите правила за 
законна миграция, като по този начин се 
запазва целостта на имиграционните 
системи на държавите членки.

(25) Освен подкрепата за 
интеграцията на гражданите на 
трети държави или лицата без 
гражданство в рамките на 
държавите членки, Фондът следва да 
подкрепя и други мерки, насочени към 
борба с трафика на мигранти и 
насърчаване и улесняване на 
установяването на правила за законна 
миграция, като по този начин се запазва 
целостта на имиграционните системи в
държавите на произход, при пълно 
спазване на принципа на 
съгласуваност за устойчиво развитие.

Изменение 18

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Наемането на работа на 
незаконни мигранти е притегателен 
фактор за незаконна миграция и 
подкопава развитието на политика за 
трудова мобилност, основана на 
програми за законна миграция. Ето 
защо Фондът следва пряко или непряко 
да подкрепя държавите членки в 
прилагането на Директива 2009/52/ЕО 
на Европейския парламент и на 

(26) Фондът следва пряко или 
непряко да подкрепя държавите членки 
в прилагането на Директива 2009/52/ЕО 
на Европейския парламент и на 
Съвета16, която забранява наемането на 
работа на незаконно пребиваващи 
граждани на трети държави и 
предвижда санкции срещу 
работодателите, които нарушават тази 
забрана. Директивата включва също 
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Съвета16, която забранява наемането на 
работа на незаконно пребиваващи 
граждани на трети държави и 
предвижда санкции срещу 
работодателите, които нарушават тази 
забрана.

така елементи за защита, като 
например правото на незаконно наети 
на работа граждани на трета 
държава да подават жалби и да 
искат възстановяване на своите 
заплати. Фондът следва да подкрепя 
изпълнението на тези защитни 
елементи, тъй като те не се 
прилагат в достатъчна степен, 
както е посочено в съобщението на 
Комисията до Европейския 
парламент и до Съвета от 22 май 
2014 г. относно прилагането на 
Директива 2009/52/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 18 юни 
2009 г. за предвиждане на минимални

стандарти за санкциите и мерките 
срещу работодатели на незаконно 
пребиваващи граждани на трета 
държава.

_________________ _________________

16 Директива 2009/52/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
18 юни 2009 г. за предвиждане на 
минимални стандарти за санкциите и 
мерките срещу работодатели на 
незаконно пребиваващи граждани на 
трета държава (ОВ L 168, 30.6.2009 г., 
стр. 24).

16 Директива 2009/52/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
18 юни 2009 г. за предвиждане на 
минимални стандарти за санкциите и 
мерките срещу работодатели на 
незаконно пребиваващи граждани на 
трета държава (ОВ L 168, 30.6.2009 г., 
стр. 24).

Изменение 19

Предложение за регламент
Съображение 26 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26а) Държавите членки следва да 
подкрепят исканията на 
организациите на гражданското 
общество и сдруженията на 
работниците, например във връзка със 
създаването на европейска мрежа на 
приемащите работници от двата 
пола, с цел да се свържат всички 
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работници в Европа, осъществяващи 
дейност в областта на миграцията, 
да се насърчи достойното посрещане 
и подход към миграцията, основан на 
правата на човека, както и обменът 
на добри практики по отношение на 
възможностите за приемане и 
заетост за мигрантите.

Изменение 20

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Подкрепяните по линия на 
Фонда мерки, осъществявани в трети 
държави или по отношение на трети 
държави, следва да допълват други 
действия извън Съюза, получаващи 
подкрепа чрез неговите инструменти 
за външно финансиране. По-
специално, при изпълнението на 
такива действия следва да се търси 
пълна съгласуваност с принципите и 
общите цели на външната дейност и 
външната политика на Съюза по 
отношение на съответната държава или 
регион и международните ангажименти 
на Съюза. Във връзка с външното 
измерение Фондът следва да насочи 
подкрепата си към засилване на 
сътрудничеството с трети държави 
и укрепване на ключови аспекти от 
управлението на миграцията в 
области от интерес за политиката
на Съюза в областта на миграцията.

(30) Мерките, предприемани в 
рамките на Фонда по отношение на 
трети държави, следва да бъдат изцяло 
последователни с принципите и 
общите цели на външната дейност, 
външната политика и политиката за 
развитие на Съюза по отношение на 
съответната държава или регион и 
международните ангажименти на 
Съюза. Сътрудничеството с трети 
държави не следва да бъде насочено
към подпомагане на действия, които 
са пряко ориентирани към 
развитието, и не следва да подкопава 
принципа на съгласуваност на 
политиките за развитие .

Изменение 21

Предложение за регламент
Съображение 35
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) Тези първоначални суми следва 
да формират основата за дългосрочните 
инвестиции на държавите членки. За да 
се вземат предвид промените в 
миграционните потоци и да се отговори 
на нуждите в управлението на 
системите за убежище и приемане и 
интеграцията на законно 
пребиваващите граждани на трети 
държави, както и да се противодейства 
на незаконната миграция чрез
ефективна и устойчива политика на 
връщане, в средата на периода на 
държавите членки следва да бъдат 
отпуснати допълнителни суми, като се 
вземат предвид равнищата на усвояване. 
Тази сума следва да се основава на 
последните налични статистически 
данни, съгласно посоченото в 
приложение I, за да бъдат отразени 
промените в базовия сценарий на 
държавите членки.

(35) Тези първоначални суми следва 
да формират основата за дългосрочните 
инвестиции на държавите членки. За да 
се вземат предвид промените в 
миграционните потоци и да се отговори 
на нуждите в управлението на 
системите за убежище и приемане и 
интеграцията на граждани на трети 
държави, да се противодейства на 
трафика на мигранти, да се 
изпълнява ефективна, съобразена с 
правата и устойчива политика на 
връщане, в средата на периода на 
държавите членки следва да бъдат 
отпуснати допълнителни суми, като се 
вземат предвид равнищата на усвояване. 
Тази сума следва да се основава на 
последните налични статистически 
данни, съгласно посоченото в 
приложение I, за да бъдат отразени 
промените в базовия сценарий на 
държавите членки.

Изменение 22

Предложение за регламент
Съображение 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41) Като допълнение към 
изпълнението на политическата цел на 
Фонда на национално равнище чрез 
програмите на държавите членки, с 
Фонда следва да се оказва подкрепа и на 
действия на равнището на Съюза. Тези 
действия следва да служат на 
цялостните стратегически цели в 
приложното поле на интервенцията на 
Фонда, свързани с анализа на 
политиките и иновациите, 
транснационалното взаимно обучение и 
партньорства, както и изпробване на 
нови инициативи и действия в целия 
Съюз.

(41) Като допълнение към 
изпълнението на политическата цел на 
Фонда на национално равнище чрез 
програмите на държавите членки, с 
Фонда следва да се оказва подкрепа и на 
действия на равнището на Съюза. Тези 
действия следва да служат на 
цялостните стратегически цели в 
приложното поле на интервенцията на 
Фонда, свързани с анализа на 
политиките и иновациите, 
транснационалното взаимно обучение и 
партньорства, работата, извършена 
от диаспорите, и посредническата 
роля, която те могат да играят в 
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тази връзка, както и изпробване на 
нови инициативи и действия в целия 
Съюз.

Изменение 23

Предложение за регламент
Съображение 42

Текст, предложен от Комисията Изменение

(42) С цел да се укрепи капацитетът 
на Съюза за незабавен отговор на 
непредвиден или несъразмерно голям 
миграционен натиск в една или повече 
държави членки, характеризиращ се с 
голям и несъразмерен приток на 
граждани на трети държави, който 
създава сериозни и неотложни проблеми 
за съоръженията за приемане и местата 
за задържане, за системите и 
процедурите в областта на убежището и 
управлението на миграцията, и на силен 
миграционен натиск в трети държави 
поради политически събития или 
конфликти, следва да бъде възможно 
предоставянето на спешно подпомагане 
в съответствие с рамката, определена в 
настоящия регламент.

(42) С цел да се укрепи капацитетът 
на Съюза за незабавен отговор на 
непредвиден или несъразмерно голям 
миграционен натиск в една или повече 
държави членки, характеризиращ се с 
голям и несъразмерен приток на 
граждани на трети държави, който 
създава сериозни и неотложни проблеми 
за съоръженията за приемане и местата 
за задържане, за системите и 
процедурите в областта на убежището и 
управлението на миграцията, и на силен 
миграционен натиск в трети държави 
поради политически събития или 
конфликти, следва да бъде възможно 
предоставянето във всеки момент на 
спешно подпомагане за действия, 
чиято цел е да се гарантира, че се 
спазват човешките права на 
мигрантите и че държавите членки 
изпълняват международните си 
ангажименти, по-специално относно 
убежището, в съответствие с рамката, 
определена в настоящия регламент.

Изменение 24

Предложение за регламент
Съображение 53 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(53а) В процеса на програмиране, 
прилагане и оценка на програмите, 
финансирани чрез Фонда, следва да се 
провеждат консултации с 
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организациите на гражданското
общество, местните и регионалните 
органи и националните парламенти в 
държавите членки и в третите 
държави.

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Политическата цел на Фонда е да 
допринася за ефективното управление 
на миграционните потоци в 
съответствие с имащите отношение 
достижения на правото на Съюза и с 
ангажиментите на Съюза по отношение 
на основните права.

1. Политическата цел на Фонда е да 
допринася за ефективното управление 
на миграционните потоци в 
съответствие с имащите отношение 
достижения на правото на Съюза и с 
ангажиментите на Съюза по отношение 
на основните права, по-специално 
правото на убежище, залегнало в 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз, и принципа на 
съгласуваност на политиките за 
развитие.

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) подкрепа за законната миграция 
към държавите членки, включително 
принос за интеграцията на гражданите 
на трети държави;

б) подкрепа за създаването на 
безопасни и законни начини на
миграция към държавите членки, 
включително принос за интеграцията на 
гражданите на трети държави, 
включително лицата, търсещи 
убежище, и лицата, на които е 
предоставена международна закрила, 
както и засилване на защитата на 
човешките права на мигрантите;
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Изменение 27

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) принос за борбата с незаконната 
миграция и осигуряване на ефективност 
на връщането и обратното приемане в 
трети държави.

в) принос за борбата с незаконната 
миграция чрез откриване на законни 
канали за миграция, борба срещу 
трафика на хора и осигуряване на 
ефективност и устойчивост на 
връщането и обратното приемане в 
трети държави, както за връщаните
лица, така и за държавите на 
произход.

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) принос за борбата с незаконната 
миграция и осигуряване на ефективност 
на връщането и обратното приемане в 
трети държави.

в) принос за борбата с незаконната 
миграция и осигуряване на ефективност 
и устойчивост на връщането и 
обратното приемане в трети държави, 
както за връщаните лица, така и за 
държавите на произход.

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) засилване на солидарността и 
на поделянето на отговорностите 
между държавите членки, по-
специално по отношение на онези от 
тях, които са най-засегнати от 
потоците от мигранти и търсещи 
убежище, включително чрез 
практическо сътрудничество.
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Изменение 30

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Фондът е отворен за участие на трети 
държави в съответствие с условията, 
определени в специално споразумение, 
обхващащо участието на третата 
държава във фонд „Убежище и 
миграция“, при условие че 
споразумението:

Фондът е отворен за участие на трети 
държави, които не нарушават 
основните права на мигрантите, за 
дейности в областта на законната 
миграция, връщането и обратното 
приемане, в съответствие с условията, 
определени в специално споразумение, 
обхващащо участието на третата 
държава във фонд „Убежище и 
миграция“, до което следва да бъде 
осигурен публичен достъп, при условие 
че споразумението:

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – тире 4 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– предвижда механизъм за правна 
защита за лицата, които считат, че 
основните им права са били нарушени.

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Комисията и държавите 
членки гарантират, че действията по 
отношение на трети държави се 
предприемат в съответствие с други 
действия, изпълнявани чрез 
инструменти на Съюза, спазват 
принципа на съгласуваност на 
политиките за развитие, 
съсредоточават се върху мерки, които 
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не са насочени към развитието, и 
изцяло зачитат правата на човека и 
международното право.

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Тематичният механизъм по-
специално подкрепя действия, 
попадащи в рамките на мярката за 
изпълнение по точка 2, буква б) от 
приложение II, които се изпълняват от 
местни и регионални органи или 
организации на гражданското общество.

6. Тематичният механизъм по-
специално подкрепя действия, 
попадащи в рамките на мярката за 
изпълнение по точка 2, буква б) от 
приложение II, които се изпълняват от 
местни и регионални органи или 
организации на гражданското общество, 
по-специално диаспорите.

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава членка взема 
нужните мерки, така че приоритетите, 
към които е насочена нейната програма, 
да отговарят на приоритетите на Съюза 
и на предизвикателствата пред него в 
областта на управлението на 
миграцията, както и да съответстват 
напълно на приложимите достижения на 
правото на Съюза и на договорените 
приоритети на Съюза. При определяне 
на приоритетите на програмите си 
държавите членки следят за това 
посочените в приложение II мерки за 
изпълнение да са адекватно застъпени.

1. Всяка държава членка взема 
нужните мерки, така че приоритетите, 
към които е насочена нейната програма, 
да отговарят на приоритетите на Съюза 
и на предизвикателствата пред него в 
областта на управлението на 
миграцията, убежището и 
приемането, както и да съответстват 
напълно на приложимите достижения на 
правото на Съюза и на договорените 
приоритети на Съюза. При определяне 
на приоритетите на програмите си 
държавите членки следят за това 
посочените в приложение II мерки за 
изпълнение да са адекватно застъпени.

Изменение 35

Предложение за регламент
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Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията следи за това 
Агенцията на Европейския съюз в 
областта на убежището и Европейската 
агенция за гранична и брегова охрана да 
бъдат приобщени на ранен етап към 
процеса на разработване на програмите 
в областите, свързани с тяхната 
компетентност. Комисията се 
консултира с Европейската агенция за 
гранична и брегова охрана и Агенцията 
на Европейския съюз в областта на 
убежището относно проектите на 
програмите с цел да се осигури 
съгласуваност и взаимно допълване на 
действията на агенциите и тези на 
държавите членки.

2. Комисията следи за това 
Агенцията на Европейския съюз в 
областта на убежището, Агенцията на 
Европейския съюз за основните права
и Европейската агенция за гранична и 
брегова охрана да бъдат приобщени на 
ранен етап към процеса на разработване 
на програмите в областите, свързани с 
тяхната компетентност. Комисията се 
консултира с Европейската агенция за 
гранична и брегова охрана и Агенцията 
на Европейския съюз в областта на 
убежището относно проектите на 
програмите с цел да се осигури 
съгласуваност и взаимно допълване на 
действията на агенциите и тези на 
държавите членки.

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията следи за това 
Агенцията на Европейския съюз в 
областта на убежището и Европейската 
агенция за гранична и брегова охрана да 
бъдат приобщени на ранен етап към 
процеса на разработване на програмите 
в областите, свързани с тяхната 
компетентност. Комисията се 
консултира с Европейската агенция за 
гранична и брегова охрана и Агенцията 
на Европейския съюз в областта на 
убежището относно проектите на 
програмите с цел да се осигури 
съгласуваност и взаимно допълване на 
действията на агенциите и тези на 
държавите членки.

2. Комисията следи за това 
Агенцията на Европейския съюз в 
областта на убежището, Агенцията на 
Европейския съюз за основните права
и Европейската агенция за гранична и 
брегова охрана да бъдат приобщени на 
ранен етап към процеса на разработване 
на програмите в областите, свързани с 
тяхната компетентност. Комисията се 
консултира с Европейската агенция за 
гранична и брегова охрана и Агенцията 
на Европейския съюз в областта на 
убежището относно проектите на 
програмите с цел да се осигури 
съгласуваност и взаимно допълване на 
действията на агенциите и тези на 
държавите членки.
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Изменение 37

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията може да приобщава 
по целесъобразност Агенцията на 
Европейския съюз в областта на 
убежището и Европейската агенция за 
гранична и брегова охрана в задачите за 
мониторинг и оценка, както са 
установени в раздел 5, по-специално с 
цел да се гарантира, че действията, 
изпълнявани с подкрепата на Фонда, са 
съвместими с приложимите достижения 
на правото на Съюза и договорените 
приоритети на Съюза.

3. Комисията може да приобщава 
по целесъобразност Агенцията на 
Европейския съюз в областта на 
убежището, Агенцията на 
Европейския съюз за основните права
и Европейската агенция за гранична и 
брегова охрана в задачите за 
мониторинг и оценка, както са 
установени в раздел 5, по-специално с 
цел да се гарантира, че действията, 
изпълнявани с подкрепата на Фонда, са 
съвместими с приложимите достижения 
на правото на Съюза и договорените 
приоритети на Съюза.

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. След извършването на 
мониторинг в съответствие с Регламент 
(ЕС) [ ../..] [Регламент за Агенцията в 
областта на убежището] или приемането 
на препоръки в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 1053/2013, които 
попадат в приложното поле на 
настоящия регламент, засегнатата 
държава членка, съвместно с Комисията 
и по целесъобразност с Агенцията на 
Европейския съюз в областта на 
убежището и Европейската агенция за 
гранична и брегова охрана, разглежда 
начините да се даде отговор на 
направените констатации, включително 
на недостатъците или проблемите, 
свързани с капацитета и подготвеността, 
и изпълнява препоръките чрез своята 

4. След извършването на 
мониторинг в съответствие с Регламент 
(ЕС) [ ../..] [Регламент за Агенцията в 
областта на убежището] или приемането 
на препоръки в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 1053/2013, които 
попадат в приложното поле на 
настоящия регламент, засегнатата 
държава членка, съвместно с Комисията 
и по целесъобразност с Агенцията на 
Европейския съюз в областта на 
убежището, Агенцията на 
Европейския съюз за основните права
и Европейската агенция за гранична и 
брегова охрана, разглежда начините да 
се даде отговор на направените 
констатации, включително на 
недостатъците или проблемите, 
свързани с капацитета и подготвеността, 
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програма. и изпълнява препоръките чрез своята 
програма.

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки, които 
използват оперативна подкрепа, спазват 
достиженията на правото на Съюза в 
областта на убежището и връщането.

3. Държавите членки, които 
използват оперативна подкрепа, спазват 
достиженията на правото на Съюза в 
областта на убежището и връщането, 
както и в областта на основните 
права.

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки обосновават 
използването на оперативна подкрепа за 
постигане на целите на настоящия 
регламент в програмата и в годишния 
доклад за качеството на изпълнението 
по член 30. Преди да одобри 
програмата, заедно с Агенция на 
Европейския съюз в областта на 
убежището и Европейската агенция за 
гранична и брегова охрана в 
съответствие с член 13, Комисията 
оценява първоначалната ситуация в 
държавите членки, заявили намерение 
да използват оперативна подкрепа. 
Комисията взема предвид 
предоставената от тези държави членки 
информация и когато е приложимо —
наличната информация в контекста на 
мониторинга, попадащ в приложното 
поле на настоящия регламент и 
извършен в съответствие с Регламент 
(ЕС) …/… [Регламент за Агенцията в 
областта на убежището] и Регламент

4. Държавите членки обосновават 
използването на оперативна подкрепа за 
постигане на целите на настоящия 
регламент в програмата и в годишния 
доклад за качеството на изпълнението 
по член 30. Преди да одобри 
програмата, заедно с Агенция на 
Европейския съюз в областта на 
убежището, Агенцията на 
Европейския съюз за основните права
и Европейската агенция за гранична и 
брегова охрана в съответствие с член 13, 
Комисията оценява първоначалната 
ситуация в държавите членки, заявили 
намерение да използват оперативна 
подкрепа. Комисията взема предвид 
предоставената от тези държави членки 
информация и когато е приложимо —
наличната информация в контекста на 
мониторинга, попадащ в приложното 
поле на настоящия регламент и 
извършен в съответствие с Регламент 
(ЕС) …/… [Регламент за Агенцията в 
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(ЕС) № 1053/2013. областта на убежището] и Регламент 
(ЕС) № 1053/2013.

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) силен миграционен натиск в 
трети държави, включително когато 
лицата, нуждаещи се от закрила, могат 
да бъдат блокирани вследствие на 
политически събития или конфликти, 
по-специално когато това може да 
окаже въздействие върху 
миграционните потоци към ЕС.

в) силен миграционен натиск в 
трети държави, включително когато 
лицата, нуждаещи се от закрила, могат 
да бъдат блокирани вследствие на 
политически събития или конфликти.

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията извършва междинна 
оценка и ретроспективна оценка на 
настоящия регламент, включително на 
осъществените по линия на Фонда 
действия.

1. Комисията извършва междинна 
оценка и ретроспективна оценка на 
настоящия регламент, включително на 
осъществените по линия на Фонда 
действия, на последиците от 
връщането на лица за съответните 
трети държави и на зачитането на 
основните права на мигрантите.

Изменение 43

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Междинната и ретроспективната 
оценка се провеждат своевременно, така 
че да послужат в процеса на вземане на 

2. Междинната и ретроспективната 
оценка се провеждат своевременно, така 
че да послужат в процеса на вземане на 
решения, а резултатите от оценките 
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решения. се оповестяват публично и до тях се 
осигурява достъп.

Изменение 44

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 2 – буква з а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) начините, по които се 
гарантира спазването на основните 
права на мигрантите при 
привеждането в действие на Фонда.

Изменение 45

Предложение за регламент
Приложение I – точка 1 – буква б – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– 30% за областта на убежището; – 40% за областта на убежището;

Изменение 46

Предложение за регламент
Приложение I – точка 1 – буква б – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– 30 % за областта на законната 
миграция и интеграцията;

– 40% за областта на законната 
миграция и интеграцията;

Изменение 47

Предложение за регламент
Приложение I – точка 1 – буква б – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– 40 % за областта на борбата с 
незаконната миграция, включително 
връщането.

– 20% за областта на борбата с 
незаконната миграция, включително 
връщането.
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Изменение 48

Предложение за регламент
Приложение II – точка 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) засилване на солидарността и
сътрудничеството с трети държави, 
засегнати от миграционни потоци, 
включително чрез презаселване и други 
законни възможности за закрила в ЕС, 
както и партньорство и сътрудничество 
с трети държави с цел управление на 
миграцията;

г) засилване на солидарността,
сътрудничеството и обмена на най-
добри практики с трети държави, 
засегнати от миграционни потоци, 
включително чрез презаселване и други 
законни възможности за закрила в ЕС, 
както и партньорство и сътрудничество 
с трети държави с цел управление на 
миграцията;

Изменение 49

Предложение за регламент
Приложение III – точка 3 – буква к

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) насърчаване на обмена и диалога 
между гражданите на трети държави, 
приемащото общество и публичните 
органи, включително чрез консултации 
с гражданите на трети държави и 
междукултурен и междурелигиозен 
диалог.

к) насърчаване на обмена и диалога, 
по-специално с помощта на 
диаспорите, между гражданите на 
трети държави, приемащото общество и 
публичните органи, включително чрез 
консултации с гражданите на трети 
държави и междукултурен и 
междурелигиозен диалог.

Изменение 50

Предложение за регламент
Приложение III – точка 4 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) инфраструктура за приемане или 
задържане, включително възможното 
съвместно използване на такива 
съоръжения от повече от една държава 
членка;

a) инфраструктура за приемане, 
включително възможното съвместно 
използване на такива съоръжения от 
повече от една държава членка;



AD\1172894BG.docx 29/34 PE628.531v02-00

BG

Изменение 51

Предложение за регламент
Приложение III – точка 4 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) противодействие на стимулите 
за незаконна миграция, включително 
наемането на работа на незаконни 
мигранти, чрез ефективни и адекватни 
проверки, основани на оценка на риска, 
обучение на персонала, създаване и 
прилагане на механизми, чрез които 
незаконните мигранти могат да 
предявяват искания за изплащане и да 
подават жалби срещу своите 
работодатели, както и чрез кампании за 
информиране и повишаване на 
осведомеността с цел информиране на 
работодателите и незаконните мигранти 
относно техните права и задължения по 
Директива 2009/52/ЕО8;

г) противодействие на 
незаконната миграция, включително 
наемането на работа на незаконни 
мигранти, чрез ефективни и адекватни 
проверки, основани на оценка на риска, 
обучение на персонала, създаване и 
прилагане на механизми, чрез които 
незаконните мигранти могат да 
предявяват искания за изплащане и да 
подават жалби срещу своите 
работодатели, както и чрез кампании за 
информиране и повишаване на 
осведомеността с цел информиране на 
работодателите и незаконните мигранти 
относно техните права и задължения по 
Директива 2009/52/ЕО8;

Изменение 52

Предложение за регламент
Приложение III – точка 4 – буква г а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) оценка на положението и 
стабилността на държавите на 
произход, както и на капацитета за 
приемане на местно равнище;

Изменение 53

Предложение за регламент
Приложение ІІI – точка 4– буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) подготовка на връщане, 
включително мерки, водещи до 

д) подготовка на връщане, 
включително мерки, водещи до 
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издаването на решения за връщане, 
установяване на самоличността на 
граждани на трети държави, издаване на 
документи за пътуване и издирване на 
семейството;

издаването на решения за връщане, 
установяване на самоличността на 
граждани на трети държави, издаване на 
документи за пътуване и издирване на 
семейството, възможност за 
предоставяне на професионално 
обучение в Европа, възможност за 
предоставяне на професионално 
обучение в Европа с цел насърчаване 
на реинтеграцията в страната на 
произход;

Изменение 54

Предложение за регламент
Приложение III – точка 4 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) операции по извеждане и 
свързани с това мерки в съответствие с 
установените в правото на Съюза 
стандарти, с изключение на технически 
средства за налагане на принудителни 
мерки;

з) операции по извеждане и 
свързани с това мерки, при пълно 
зачитане на правата на човека и в 
съответствие с установените в правото 
на Съюза стандарти, с изключение на 
технически средства за налагане на 
принудителни мерки;

Изменение 55

Предложение за регламент
Приложение III – точка 4 – буква и

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) мерки в подкрепа на трайното 
връщане и реинтеграция на завърналото 
се лице;

и) мерки в подкрепа, при 
дългосрочен подход, на трайното 
връщане и реинтеграция на завърналото 
се лице, включително дейности за 
развиване на уменията;

Изменение 56

Предложение за регламент
Приложение III – точка 4 – буква й
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Текст, предложен от Комисията Изменение

й) съоръжения и услуги в трети 
държави, осигуряващи подходящо 
временно настаняване и приемане при 
пристигане, включително за 
непридружени малолетни и 
непълнолетни лица и други уязвими 
групи в съответствие с международните 
стандарти;

й) подкрепа за трети държави 
при осигуряването на подходящо 
временно настаняване и приемане при 
пристигане, в съответствие с 
международните стандарти;

Изменение 57

Предложение за регламент
Приложение III – точка 4 – буква к

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) сътрудничество с трети 
държави за борба с незаконната 
миграция и за ефективно връщане и 
обратно приемане, включително в 
рамките на изпълнението на 
споразумения за обратно приемане и 
други договорености;

заличава се

Изменение 58

Предложение за регламент
Приложение III – точка 4 – буква м

Текст, предложен от Комисията Изменение

м) подкрепа за трети държави и 
действия в трети държави, 
включително във връзка с 
инфраструктура, оборудване и други 
мерки, при условие че те допринасят за 
засилване на ефективното 
сътрудничество между третите държави 
и Съюза и неговите държави членки в 
областта на връщането и обратното 
приемане.

м) подкрепа за трети държави и 
действия в трети държави, при условие 
че те допринасят за засилване на 
ефективното сътрудничество между 
третите държави и Съюза и неговите 
държави членки в областта на 
връщането и обратното приемане.

Изменение 59
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Предложение за регламент
Приложение ІV – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Мерки за интеграция, 
осъществявани от местни и регионални 
органи и организации на гражданското 
общество;

– Мерки за интеграция, 
осъществявани от местни и регионални 
органи и организации на гражданското 
общество, включително диаспорите;

Изменение 60

Предложение за регламент
Приложение V – част 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Специфична цел 2: Подкрепа за 
законната миграция към държавите 
членки, включително принос за 
интеграцията на гражданите на 
трети държави: 

заличава се

1. Брой лица, участвали в мерки преди 
заминаването, подкрепени от Фонда.

2. Брой лица, участвали в подкрепени 
от Фонда мерки за интеграция, 
докладвали, че мерките са били от 
полза за тяхната ранна интеграция, в 
сравнение с общия брой лица, 
участвали в мерки за интеграция, 
подкрепяни от Фонда.
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