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Относно: Становище относно правното основание на предложението за регламент 
на Европейския парламент и на Съвета за създаване на фонд „Убежище и 
миграция“ (ФУМ). (COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Уважаеми господин Председател,

С писмо от 24 януари 2019 г. Вие се отнесохте до комисията по правни въпроси за 
предоставяне на становище, в съответствие с член 39 от Правилника за дейността, 
относно целесъобразността на добавянето на член 80 от Договора за функционирането 
на Европейския съюз (ДФЕС) към правното основание на горепосоченото предложение 
на Комисията.

Комисията разгледа упоменатия по-горе въпрос на своето заседание от 18 февруари 
2019 г.

I – Контекст

Предложението има за цел създаването на фонд „Убежище и миграция“ (ФУМ) като 
приемник на настоящия фонд „Убежище, миграция и интеграция“1 с основна цел 
предоставяне на подкрепа за ефикасното управление на миграцията от страна на 
държавите членки. Фондът има за цел да гарантира, че ЕС продължава да изпълнява 
своите задължения към лицата, нуждаещи се от международна закрила, улеснява 
връщането на лицата, които нямат право да останат, и подкрепя решения, които да 

1 Регламент (ЕС) № 516/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година за създаване 
на фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и за изменение на Решение 2008/381/ЕО на Съвета и отмяна 
на решения № 573/2007/ЕО и № 575/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Решение 
2007/435/ЕО на Съвета (ОВ L 150, 20.5.2014 г., стр. 168)
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заместят незаконните и неконтролираните миграционни потоци със сигурни и добре 
управлявани пътища за миграция. 

Основното предизвикателство, на което предложението има за цел да отговори, е 
необходимостта от по-голяма гъвкавост в управлението на Фонда в сравнение с текущия 
програмен период, посредством създаването на нови механизми за разпределянето на 
финансирането за целите на споделеното, прякото и непрякото управление.

Предложението се основава на член 78, параграф 2 и член 79, параграфи 2 и 4 от ДФЕС 
относно политиките, свързани с граничните проверки, убежището и имиграцията. В 
комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) бяха внесени 
няколко изменения с цел включването в правното основание на член 80 от ДФЕС относно 
принципа на солидарност и справедливо споделяне на отговорността, включително 
неговите финансови последици, между държавите членки.

Предвижда се докладът на комисията LIBE да бъде приет на 19 февруари 2019 г. с оглед 
на приемането на позиция на първо четене в пленарна зала преди изборите. Следователно 
няма да се провеждат междуинституционални преговори по това досие преди изборите.

II – Релевантни членове от Договорите

Правното основание в предложението на Комисията е параграф 2 от член 78 от ДФЕС и 
параграфи 2 и 4 от член 79 от ДФЕС, които са включени в главата относно политиките в 
областта на граничния контрол, убежището и имиграцията под „Пространство на 
свобода, сигурност и сигурност“. 

Член 78 от ДФЕС гласи следното (подчертаването е добавено):

Член 78
(предишни член 63, точки 1 и 2, и член 64, параграф 2 от ДЕО)

1.  Съюзът развива обща политика в областта на убежището, 
субсидиарната закрила и временната закрила, чиято цел е да предостави 
подходящ статут на всеки гражданин на трета страна, който се 
нуждае от международна закрила, както и да гарантира зачитането на 
принципа на неотблъскване. Тази политика трябва да бъде съобразена с 
Женевската конвенция от 28 юли 1951 г. и с Протокола за статута на 
бежанците от 31 януари 1967 г., както и с другите съответни договори. 

2.  За целите на параграф 1 Европейският парламент и Съветът 
приемат, в съответствие с обикновената законодателна процедура, 
мерки за обща европейска система за убежище, която включва:

a) единен статут на бежанец за гражданите на трети страни, 
който да е валиден в целия Съюз;

б) единен статут на субсидиарна закрила за гражданите на трети 
страни, които, без да получават европейско убежище, се нуждаят 
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от международна закрила;

в) обща система за временна закрила на разселени лица в случай на 
масов приток на бежанци;

г) общи процедури за предоставяне или отнемане на единен статут 
на бежанец или на субсидиарна закрила;

д) критерии и механизми за определяне на държавата членка, 
отговорна за разглеждането на молбите за убежище или 
субсидиарна закрила;

е) правила относно условията за приемане на лица, търсещи убежище 
или субсидиарна закрила;

ж) партньорство и сътрудничество с трети страни за управлението 
на потоците от лица, търсещи убежище или субсидиарна или 
временна закрила.

3. В случай че една или повече държави членки се намират в извънредна 
ситуация, характеризираща се с внезапен приток на граждани на трети 
страни, Съветът, по предложение на Комисията, може да приема 
временни мерки в полза на засегнатата(ите) държава(и) членка(и). Той 
действа след консултация с Европейския парламент.

Член 79 от ДФЕС гласи следното (подчертаването е добавено): 

Член 79
(предишен член 63, точки 3 и 4 от ДЕО)

1.   Съюзът развива обща имиграционна политика, целяща да гарантира, 
на всички етапи, ефективно управление на миграционните потоци, 
справедливо третиране на гражданите на трети страни, пребиваващи 
законно в държавите членки, както и предотвратяване на незаконната 
имиграция и трафика на хора и засилена борба с тези явления. 

2.  За целите на параграф 1 Европейският парламент и Съветът 
приемат, в съответствие с обикновената законодателна процедура, 
мерки в следните области:

a) условията за влизане и пребиваване, както и правилата за издаване 
от държавите членки на визи и разрешения за дългосрочно 
пребиваване, включително с цел събиране на семейства;

б) определянето на правата на гражданите на трети страни, 
пребиваващи законно в дадена държава членка, включително 
условията за свобода на движение и пребиваване в другите 
държави членки;
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в) нелегалната имиграция и незаконното пребиваване, включително 
експулсирането и репатрирането на незаконно пребиваващите 
лица;

г) борбата срещу трафика на хора, по-специално на жени и деца.

3. Съюзът може да сключва с трети страни споразумения за обратно 
приемане в страните по произход или страните, от които идват, на 
граждани на трети страни, които не отговарят или са престанали да 
отговарят на условията за влизане, присъствие или пребиваване на 
територията на една от държавите членки.

4. Европейският парламент или Съветът могат, в съответствие с 
обикновената законодателна процедура, да установят мерки за 
поощряване и подкрепа на действията на държавите-членки за 
насърчаване на интеграцията на граждани на трети страни, 
пребиваващи законно на тяхна територия, като се изключва всякакво 
хармонизиране на законовите и подзаконовите разпоредби на 
държавите членки.

5. Настоящият член не засяга правото на държавите членки да 
определят капацитета за прием на граждани на трети страни, идващи 
от трети страни, на тяхната територия с цел да търсят работа като 
заети или самостоятелно заети лица.

Член 80 от ДФЕС, който се предлага да бъде добавен към правното основание на 
предложението и който се съдържа в същия дял и глава като членове 78 и 79 от ДФЕС, 
гласи следното (подчертаването е добавено):

Член 80
(нов член, въведен с Договора от Лисабон)

Политиките на Съюза, посочени в настоящата глава, и тяхното 
прилагане се ръководят от принципа на солидарност и на справедливо 
разпределение на отговорностите между държавите-членки, 
включително във финансово отношение. Винаги когато е необходимо, 
актовете на Съюза, приети по силата на настоящата глава, съдържат 
подходящи мерки за прилагането на този принцип.

III – Съдебна практика, свързана с правното основание

Съгласно постоянната практика на Съда на ЕС „изборът на правното основание на 
общностен акт трябва да се основава на обективни критерии, които да могат да бъдат 
предмет на съдебен контрол, сред които са по-специално целта и съдържанието на акта“2. 

2 Решение по дело C-45/86, Комисия/v. Съвет („Общи тарифни преференции“) (Сборник 1987 г., стр. 1439, 
т. 5); Решение по дело C-440/05, Комисия/ Съвет (Сборник 2007 г., стр. I-9097); Решение по дело C-411/06, 
Комисия/v. Парламент и Съвет (Сборник 2009 г., стр. I-7585).
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Следователно изборът на неправилно правно основание може да представлява основание 
за отмяна на въпросния акт.

Ако става въпрос за няколко правни основания, следва да бъде установено дали 
предложеният акт:
1. има повече от една цел или е съставен от няколко части, едната от които може да бъде 

определена като основна или преобладаваща цел или част, докато другата е само 
акцесорна; или 

2. преследва едновременно няколко цели или е съставен от множество неразривно 
свързани съставни части, без една от тях да е второстепенна по отношение на другата 
или да е опосредена от нея.

Съгласно практиката на Съда в първия случай актът трябва да има едно-единствено 
правно основание, а именно правното основание, което съответства на основната или 
преобладаващата цел или съставна част, а във втория случай актът трябва да бъде 
основан на съответните различни правни основания.3

IV. ЦЕЛ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРЕДЛАГАНИЯ РЕГЛАМЕНТ

Основната цел на предложението е да осигури подкрепа за ефикасното управление на 
миграцията от страна на държавите членки чрез обезпечаване на постоянното 
изпълнение на задълженията на ЕС към лицата, нуждаещи се от международна закрила, 
улесняване на връщането на лицата, които нямат право да останат, и оказване на 
подкрепа за решения, които да заместят незаконните и неконтролираните миграционни 
потоци със сигурни и добре управлявани пътища за миграция. Основното 
предизвикателство, на което предложението има за цел да отговори, е необходимостта 
от по-голяма гъвкавост в управлението на Фонда в сравнение с текущия програмен 
период, посредством създаването на нови механизми за разпределянето на 
финансирането за целите на споделеното, прякото и непрякото управление.

Предложението се състои от 61 съображения, 35 члена и 8 приложения.

Съображения 1—9 определят политическата и законодателната среда и контекста на 
предложението, включително на Европейската програма за миграцията от май 2015 г. и 
на Европейския съвет от 19 октомври 2017 г., които подчертават способността на Съюза 
да обедини усилията на европейско и национално равнище за съвместно справяне с 
миграцията и за съвместна работа по ефективен начин, в съответствие с принципите на 
солидарност и справедливо разпределение на отговорностите, и потвърждават отново 
необходимостта от осъществяване на цялостен, прагматичен и решителен подход към 
управлението на миграцията, който има за цел да възстанови контрола по външните 
граници и да намали броя на незаконно пристигащите лица и броя на смъртните случаи 
в морето. Тези мерки следва да се основават на гъвкаво и координирано използване на 
всички налични инструменти на Съюза и на държавите членки. Миграционната криза 
допълнително подчерта необходимостта от реформиране на общата европейска система 
за убежище и от допълване и засилване на дейностите, предприемани от Агенцията на 
Европейския съюз в областта на убежището (EUAA).

3 Виж решение по дело C-411/06, цитирано по-горе, т. 46 – 47.



PE636.054v01-00 6/10 AL\1177547BG.docx

BG

В съображение 10 се посочва, че фонд „Убежище и миграция“ 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 политиките им в областта на 
убежището, предвид задълженията им съгласно съществуващото право на Съюза. 

В съображения 11—30 са изложени подробно областите и целите на мерките, които 
трябва да бъдат предприети.

В съображение 31 се посочва, че финансирането от бюджета на Съюза следва да се 
съсредоточи върху дейности, при които интервенцията на Съюза може да придаде 
допълнителна стойност в сравнение със самостоятелни действия на държавите членки. 
Финансовата подкрепа, предоставяна съгласно настоящия регламент, следва да 
допринася по-специално за повишаването на националния капацитет и капацитета на 
Съюза в областта на убежището и миграцията. 

В съображения 32—40 се съдържат разпоредбите относно разпределянето на средствата 
и ресурсите и възстановяването на разходите.

В съображение 41 се посочва, че за да допълни изпълнението на политическата цел на 
фонд „Убежище и миграция“ (ФУМ)  на национално равнище чрез програмите на 
държавите членки, с ФУМ следва да се оказва подкрепа и на действия на равнището на 
Съюза. Тези действия следва да служат на общите стратегически цели в обхвата на 
интервенцията на ФУМ.

В съображение 42 се посочва, че следва да бъде възможно предоставянето на спешно 
подпомагане в съответствие с рамката, определена в регламента. 

В съображения 43—48 се посочва връзката в практическо отношение между ФУМ и 
други фондове и инструменти в същата област.

В съображения 49—55 са посочени методите за изпълнение, разпоредбите относно 
отвъдморските страни и територии и най-отдалечените региони, изискванията за 
мониторинг и връзката с действията в областта на климата.

Съображения 56—66 съдържат разпоредби относно предоставянето на делегирани и 
изпълнителни правомощия, субсидиарността и пропорционалността и статута на 
Обединеното кралство, Ирландия и Дания.

В член 3 се посочва, че политическата цел на ФУМ е да допринася за ефективното 
управление на миграционните потоци в съответствие с приложимите разпоредби от 
достиженията на правото на Съюза и с ангажиментите на Съюза по отношение на 
основните права, като конкретните цели са укрепване и развиване на всички аспекти на 
общата европейска система за убежище, подкрепа за законната миграция към държавите 
членки, включително принос за интеграцията на гражданите на трети държави и принос 
за борбата с незаконната миграция и осигуряване на ефективност на връщането и 
обратното приемане в трети държави.  

Членове 1—6 съдържат общи разпоредби. В член 6 се определят субектите, допустими 
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за получаване на финансови средства и подкрепа: държави членки, трети държави при 
специфични условия и всеки правен субект, учреден съгласно правото на Съюза, или 
всяка международна организация. 

Членове 7—31 определят финансовата рамка и рамката за изпълнение на ФУМ, която е 
разделена на раздели за подкрепа и изпълнение при споделено, пряко и непряко 
управление в съответствие с Финансовия регламент. Това включва и разпоредби относно 
мониторинга, докладването и оценката. В член 9 се посочва, че финансирането по линия 
на тематичния механизъм се използва за неговите компоненти в подкрепа на държавите 
членки, които допринасят за усилията за солидарност и отговорност.   Член 17 предвижда 
отпускане на еднократна сума на глава от населението във връзка с преместването на 
кандидати за международна закрила, както и за бенефициери.

Членове 32 – 35 съдържат преходни и заключителни разпоредби.

Приложения I-VIII определят критерии за разпределяне на средства за програмите при 
споделено управление, мерки за изпълнение, обхват на подпомагане, действия, 
допустими за по-голямо съфинансиране, основни показатели за изпълнение, видове 
интервенции, допустими действия за оперативна подкрепа и показатели за крайни 
продукти и резултати.

В проектодоклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
се предлага да се добави член 80 от ДФЕС към правното основание (вж. изменение 2), 
като такова допълнение беше предложено и чрез изменения, внесени от няколко 
докладчици в сянка в комисията LIBE (вж. изменения 161—163).

Чрез няколко изменения, внесени в комисията LIBE също се цели да се добави следната 
цел към  ФУМ в член 3 (вж. изм. 46, 322, 323, 325):
 

[За] гарантиране на солидарността и справедливото поделяне на 
отговорностите между държавите членки, по-специално по 
отношение на онези от тях, които са най-засегнати от потоците 
мигранти и търсещи убежище, включително чрез практическо 
сътрудничество.

Освен това няколко изменения на комисията LIBE относно свързаните мерки за 
прилагане в приложенията се позовават на преместването и солидарността (вж. 
изменения 137, 568 и 569). 

V – Определяне на целесъобразното правно основание

На първо място следва да се подчертае, че ЕП вече предложи член 80 от ДФЕС да бъде 
добавен към правното основание по време на законодателната процедура по настоящия 
фонд „Убежище, миграция и интеграция“4. След това Правната служба беше помолена 
да предостави правно становище относно такова допълнение, в което се съдържа 
заключението, че е целесъобразно да се добави второто изречение на член 80 от ДФЕС 

4 Вж бележка под линия 1.
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като общо правно основание за специфичните мерки относно преместването5. Въпреки 
че настоящият регламент беше окончателно приет, без да се включи член 80 от ДФЕС, в 
своята резолюция от 26 март 2016 г. относно положението в Средиземно море и 
необходимостта от всеобхватен подход на ЕС към миграцията, ЕП посочи следното в 
първия параграф от резолюцията6:

1. Посочва, че солидарността трябва да бъде принципът, на който се 
основават действията на Съюза в областта на миграцията; 
отбелязва, че принципът на солидарност, посочен в член 80 от ДФЕС, 
обхваща политиките в областта на убежището, имиграцията и 
контрола по границите; счита, че член 80 предоставя правно 
основание, „съвместно“ с членове 77—79 от ДФЕС, за прилагането на 
принципа на солидарност в посочените области.

Следователно позицията на ЕП, потвърдена при гласуването в пленарна зала относно 
горепосочената резолюция, е, че член 80 от ДФЕС би могъл и следва да се използва като 
правно основание, заедно с правните основания, посочени Комисията за настоящото 
предложение.

Освен това, в своето правно становище от 2013 г. Правната служба, като анализира 
правното основание на настоящия фонд „Убежище, миграция и интеграция“ в светлината 
на факта, че включването на член 80 в Договора произтича от препоръка на Европейския 
конвент и че второто изречение на този член е изготвено с намерението за създаване на 
определена форма на правно основание с цел да се доразвие, в рамките на подробни 
политики, принципа на солидарност. Второто изречение на член 80 от ДФЕС, подобно 
на клаузата за гъвкавост в член 352, предоставя на Съюза правно основание за приемане 
на подходящи мерки за преодоляване на пропуск, когато Договорите не предоставят 
изрично или косвено правомощия, необходими за постигане на целите на Съюза, 
конкретно в настоящия случай – целта за постигане на солидарност и справедливо 
разпределение на отговорностите между държавите членки7.

Като се има предвид, че настоящият фонд „Убежище, миграция и интеграция“ се 
основава на член 78, параграф 2 от ДФЕС и член 79, параграфи 2 и 4 от ДФЕС относно 
мерки за обща европейска система за убежище, обща имиграционна политика и мерки за 
насърчаване на интеграцията на граждани на трети държави; и като се има предвид, че 
регламентът преследва едновременно тези цели, чиито компоненти са неразривно 
свързани, без една от тях да е второстепенна и косвена по отношение на другите, тези 
членове трябва да съставляват правното основание за предложението.

При това положение се поставя въпросът дали член 80 от ДФЕС също следва да бъде 
част от правното основание заедно с член 78, параграф 2 от ДФЕС и член 79, параграфи 
2 и 4 от ДФЕС.

Основната цел на предложението, според Комисията, е да се предостави подкрепа за 
ефикасното управление на миграцията от страна на държавите членки, като се обърне 

5 Вж становището на Правната служба, SJ-0139/13, приложение І.
6 Приети текстове, P8_TA(2016)0102.
7 Вж становището на Правната служба, SJ-0139/13, точки 27 и 41.
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внимание на необходимостта от по-голяма гъвкавост на управлението в сравнение с 
настоящия програмен период чрез създаване на нови механизми за разпределяне на 
финансирането за споделено, пряко и непряко управление. Предложението също така 
включва разпоредби относно финансовата подкрепа за държавите членки, които 
допринасят за усилията за солидарност и отговорност (член 9) и относно еднократна 
сума на глава от населението по отношение на преместването на кандидати за 
международна закрила, както и за бенефициерите (член 17). Следователно 
предложението на Комисията вече включва разпоредби относно солидарността и 
справедливото споделяне на отговорността между държавите членки, включително във 
финансово отношение.

Както е посочено по-горе, проектодокладът на комисията LIBE и измененията, внесени 
в комисията  LIBE, в още по-голяма степен подчертава това чрез добавянето в член 3 на 
целта да се гарантира солидарност и справедливо разпределение на отговорността между 
държавите членки, по-специално по отношение на най-засегнатите от миграционните 
потоци и потоците от лица, търсещи убежище, и чрез включването на съответните мерки 
за изпълнение в приложенията.

Съгласно заключението на Правната служба, тъй като горепосочените разпоредби 
относно солидарността и преместването ясно предвиждат финансиране на конкретни 
мерки с цел ефективното прилагане на принципа на солидарност и справедливо 
споделяне на отговорността, посочването на член 80 от ДФЕС би допринесло за 
осигуряването на яснота и правна сигурност по отношение на включването в акта на 
въпросните специфични мерки, като се подчертава тяхната цел8.

В член 80 от ДФЕС се посочва, че актовете на Съюза, приети в съответствие с главата 
относно политиките в областта на граничните проверки, убежището и имиграцията 
(членове 77—80 от ДФЕС), съдържат, когато е необходимо, подходящи мерки за 
прилагане на принципа на солидарност и на справедливо разпределение на 
отговорностите между държавите членки, включително във финансово отношение. 
Както е посочено по-горе, настоящото предложение на Комисията, включително във 
вида, в който се предлага да бъде изменено, включва разпоредби относно такива мерки. 
Тъй като предложението за регламент преследва едновременно цели, които са 
неразривно свързани, без да са второстепенни или косвени по отношение на целите и 
компонентите, свързани с член 78, параграф 2 и член 79, параграфи 2 и 4 от ДФЕС, то 
следва да се основава и на член 80 от ДФЕС. 

8 Вж становището на Правната служба от 2019 г., SJ-0088/19, точка 13.
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VI – Заключение и препоръка

В светлината на изложения по-горе анализ член 80 от ДФЕС би могъл да бъде добавен 
към член 78, параграф 2 от ДФЕС и член 79, параграфи 2 и 4 от ДФЕС, за да се оформи 
правното основание за предложението.

На своето заседание от 18 февруари 2019 г. комисията по правни въпроси съответно 
реши със 11 гласа „за“, 6 гласа „против“ и 0 „въздържали се“9 да препоръча на 
комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да включи член 80 
от ДФЕС като допълнително правно основание в доклада си по това досие.

С уважение,

Павел Свобода

9 На окончателното гласуване присъстваха: Павел Свобода (председател), Жан-Мари Кавада, Мади Делво 
(заместник-председатели), Жил Льобретон (докладчик по становище), Макс Андерсон, Жоел Бержерон, 
Костас Хрисогонос, Юте Гутеланд, Хейди Хаутала, Саджад Карим, Силвия-Ивон Кауфман, Антониу 
Мариню и Пинту, Юлия Реда, Евелин Регнер, Аксел Фос, Тимо Вьолкен, Тадеуш Звефка.


