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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещите 

комисии по външни работи и по развитие да включат в предложението за резолюция, 

което ще приемат, следните предложения: 

1. като има предвид, че една хуманитарна криза засяга повече от 65,3 милиона 

„изселени“ лица1, включително 21,3 милиона бежанци и 40,8 милиона вътрешно 

разселени лица (което прави три пъти повече разселени лица, отколкото през 2014 

г.); като има предвид, че тези лица бягат от конфликти и преследване; като има 

предвид, че 80 % от миграционните движения сe извършват между държави с общи 

граници и с малки разлики в доходите, както и че тези държави често не разполагат 

с инструменти за защита на правата на мигрантите, дори в областта на убежището; 

2. като има предвид, че движението на лица често включва както лицата, нуждаещи се 

от международна закрила, така и мигранти, и че това създава тенденция за 

увеличаване на сложността на ситуацията; като има предвид, че е от огромно 

значение да се гарантират статутът и правата на бежанците и търсещите убежище 

лица, които се нуждаят от международна закрила, но също така че правата на 

мигрантите трябва да бъдат защитени, а не те да бъдат заклеймявани; припомня, че 

всеки човек има право да напусне всяка държава, включително своята собствена; 

3. като има предвид, че броят на непридружените малолетни и непълнолетни лица, 

прекосяващи Средиземно море, се увеличава непрекъснато и че въпреки 

нарастващия брой спасителни операции броят на загиналите в Средиземно море 

продължава да расте (4 233 към началото на ноември срещу 3 770 за цялата 2015 г.); 

4. като има предвид, че въвеждането на основаваща се на правата на човека 

миграционна рамка, която да предвижда създаването и разработването на законни 

канали за миграция на мигрантите и бежанците, както и възможности за 

презаселване, ще позволи на Съюза да се възползва от икономическите и 

социалните предимства на мобилността и действително да установи всеобхватна 

политика и да гарантира доверието в ЕС в дискусиите по темите за миграцията и 

правата на човека; 

5. като има предвид, че до 2050 г. един милиард души може да бъдат разселени поради 

изменението на климата, тъй като над 40 % от световното население живее в райони 

със силно ограничени водни ресурси; като има предвид, че изменението на климата 

вече се превърна в една от основните причини за миграция; като има предвид, че 

икономическите загуби от природните бедствия вероятно ще нарастват драматично 

макар вече да възлизат на 300 милиарда щатски долара годишно; 

6. като има предвид, че Европейската сметна палата изрази сериозни съмнения по 

отношение на ефективността на разходите на Съюза в областта на външната 

миграция, включително по отношение на проектите, засягащи зачитането на 

правата на човека на мигрантите; като има предвид, че Сметната палата установи 

                                                 
1 http://www.unhcr.org/fr/news/stories/2016/6/57641727a/deplacements-populations-precedent-travers-

monde.html 

http://www.unhcr.org/fr/news/stories/2016/6/57641727a/deplacements-populations-precedent-travers-monde.html
http://www.unhcr.org/fr/news/stories/2016/6/57641727a/deplacements-populations-precedent-travers-monde.html
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също така че сигурността и защитата на границите представляват доминиращият 

елемент в разходите на Съюза за миграция; 

7. като има предвид, че по данни на Върховния комисариат за бежанците на ООН най-

малко 10 милиона лица са без гражданство; 

8. подчертава, че миграцията е световно явление и изисква реакция в световен мащаб; 

счита, че това изисква структуриран и непрекъснат диалог с държавите на произход, 

на транзитно преминаване и на местоназначение на бежанците и мигрантите; 

изтъква, че за да се радват на по-голямо доверие и да избегнат двойните стандарти, 

Съюзът и неговите държави членки трябва да дадат пример, гарантирайки 

насърчаването и защитата на правата на мигрантите във вътрешните и външните си 

политики, както и да си сътрудничат с трети държави при пълно зачитане на 

международното право и правата на човека, принципа на забрана за връщане и 

правото на убежище; призовава Европейския съюз и неговите държави членки да 

демонстрират солидарност не само помежду си, но също и спрямо онези трети 

държави на произход и транзитно преминаване, които приемат много бежанци и 

мигранти, като подобряват условията за живот в бежанските лагери, разположени в 

близост до държавите на произход на търсещите убежище лица; 

9. изразява своята солидарност спрямо хората, които са принудени да се местят 

поради различни фактори, като конфликти, преследване, експлоатация, основано на 

пола насилие, нарушения на правата на човека, бедност или екологични причини, 

били те естествени или причинени от човека; 

10. изразява загриженост относно увеличаването на броя на докладите и свидетелските 

показания, в които се посочва ескалация на насилието спрямо мигранти, и по-

специално срещу уязвими лица (жени, непридружени малолетни или непълнолетни, 

лица с увреждания, ЛГБТИ); припомня, че успешното прилагане на основана на 

правата на човека миграционна политика изисква да се поставят под въпрос 

отрицателните възприятия за миграцията и представите за миграцията, които са в 

основата на контрапродуктивни и неефективни мерки за сигурност, водещи до 

криминализиране и заклеймяване на мигрантите и допринасящи за подема на 

ксенофобията в Европейския съюз; 

11. подчертава, че разселените лица в уязвимо положение, като жени, деца или ЛГБТИ 

лица, са изправени пред повишен риск от дискриминация, експлоатация и 

злоупотреба по миграционните маршрути, което означава, че те трябва да получават 

специална защита и подкрепа; призовава Европейския съюз да разработи програми 

за обучение в рамките на сътрудничеството си с трети държави във връзка с 

конкретните потребности на уязвимите бежанци и мигранти; 

12. обръща внимание на постоянната необходимост Съюзът да взема предвид липсата 

на гражданство в контекста на своята политика в областта на външните отношения, 

по-специално предвид факта, че липсата на гражданство е основна причина за 

принудително разселване, в съответствие с ангажимента на Комисията и на ЕСВД, 

поет в стратегическата рамка и плана за действие на Европейския съюз относно 

правата на човека и демокрацията; осъжда случаите на налагане на ограничения и 

забрани за излизането от или връщането на територията на някои държави, както и 

последиците от липсата на гражданство във връзка с достъпа до права; призовава 
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правителствата и националните парламенти да премахнат наказателните правни 

рамки, които характеризират миграцията като правонарушение; 

13. признава, че децата са нарастваща част от мигрантите и бежанците; припомня, че 

децата мигранти са особено уязвими, най-вече когато са непридружени, и че имат 

право на международна закрила, която се основава на висшите интереси на детето; 

подчертава, че задържането на деца единствено въз основа на техния миграционен 

статут или този на родителите им съставлява нарушение на техните права и никога 

не може да се извършва в техен интерес; призовава за ясна и всеобхватна 

европейска стратегия с конкретни процедури, за да се осигури закрила на всички 

деца, както непридружените, така и тези, които са със своите родители или други 

полагащи грижи за тях лица, независимо от миграционния им статут, в съответствие 

с Конвенцията на ООН за правата на детето; 

14. подчертава, че жените и ЛГБТИ лица могат да бъдат обект на специфични форми на 

преследване и дискриминация въз основа на пола, които следва да бъдат валидни 

основания за търсене на убежище, включително, но без да се ограничават до 

физическо насилие, изнасилване и сексуално насилие, генитално осакатяване на 

жени, насилствени бракове, домашно насилие и т.нар. престъпления на честта; 

добавя, че жените и ЛГБТИ лица са изложени на риск от основано на пола насилие, 

включително сексуално насилие, по миграционните маршрути, и подчертава, че 

непридружените жени и момичета, бременните жени, хората с увреждания и 

възрастните хора са още по-уязвими спрямо този вид насилие; призовава 

Европейския съюз да разработи съобразен с равенството между половете подход в 

сътрудничеството си с трети държави в тази област; изисква незабавно да се сложи 

край на задържането на бременни жени, жертви на изнасилване, сексуално насилие 

и основано на пола насилие като цяло; 

15. припомня, че програмите за външно сътрудничество на Съюза с определени трети 

държави не трябва никога да влошават положението на лицата, нуждаещи се от 

международна закрила, нито да накърняват правото на напускане на коя да е 

държава, включително собствената, и отбелязва укрепването и преразглеждането на 

сътрудничеството на Европейския съюз с тези държави, както беше обявено в 

съобщението на Европейската комисия от 7 юни 2016 г., както и споменаването на 

необходимостта всяко ново споразумение да се адаптира към положението на всяка 

от съответните трети държави; подчертава, че когато това е уместно с оглед на 

положението на съответната трета държава, споразуменията следва възможно най-

скоро да включат въпроса за презаселването или други законни начини за 

получаване на международна закрила в рамките на Съюза; отбелязва желанието за 

включване в тези споразумения на многобройни измерения на европейската 

политика; поради това призовава съответните компетентни комисии на 

Европейския парламент да бъдат надлежно информирани за предприетите действия 

по сключването на всяко ново споразумение, за да може Парламентът да се 

произнесе относно предвидените и приложимите инструменти за конкретните 

условия във всяка заинтересована трета държава; изразява загриженост относно 

договарянето на неформални споразумения с трети държави, засягащи 

сътрудничеството в областта на принудителното връщане и обратното приемане в 

държавите на произход или държавите, от които идват, на граждани на трети 

държави, които не отговарят или са престанали да отговарят на условията за 
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влизане, присъствие или пребиваване на територията на държавите членки, при 

липса на надлежна проверка и контрол от страна на Европейския парламент, както в 

случая на преговорите за споразумението между ЕС и Турция от 18 март 2016 г. и 

на „Съвместни бъдещи действия по миграционните въпроси ЕС – Афганистан“ от 

4 октомври 2016 г.; припомня, че в съответствие с член 218 от ДФЕС , 

Европейският парламент трябва да одобри сключването на всяко споразумение за 

асоцииране или на всяко подобно споразумение и да получава незабавно 

изчерпателна информация на всички етапи на процедурата; 

16. подчертава, че трети държави, и на първо място развиващите се страни, са 

изправени пред предизвикателствата, застрашаващи правата и защитата на 

нарастващ брой хора; 

17. отбелязва декларацията от Ню Йорк от 19 септември и приветства волята за 

сключване до 2018 г. на два глобални договора относно бежанците и мигрантите; 

призовава ЕС да координира усилията на своите държави членки по отношение на 

тяхното участие в изготвянето на тези два договора; в тази връзка счита, че Съюзът 

следва да си постави като приоритет засилването на усилията за презаселване в 

световен мащаб, за да може международната общност да поеме своята отговорност 

предвид глобалните нужди от презаселване; поради това призовава за бързо 

напредване по досието относно рамката на Съюза за презаселване с цел максимално 

увеличаване на влиянието на Съюза в тази област; 

18. признава, че законните и безопасни пътища за мигрантите и бежанците са най-

добрият начин за борба с контрабандата и трафика на хора, както и върховенството 

на закона, зачитането на демокрацията и въвеждането на ефективна система за 

убежище; припомня, че контрабандата на мигранти и трафикът на хора са различни 

явления, но че припокриването между двете е възможно, което води до риск 

престъпни групировки да превърнат бежанците и мигрантите в жертви на трафик и 

експлоатация, особено непридружените малолетни и непълнолетни лица и жените, 

които пътуват сами; отново потвърждава, че предприетите срещу трафика на хора 

мерки не следва да влияят негативно върху правата на жертвите на трафика на хора, 

мигрантите, бежанците и лицата, нуждаещи се от международна закрила; изисква 

незабавно да се прекрати задържането на жертви на трафик на хора и деца; 

19. отбелязва предложението на Комисията за създаване на рамка на Съюза за 

презаселване, но призовава за продължаване на работата на равнището на Съюза за 

изграждането и укрепването на законни канали, които да допълват презаселването; 

изисква от Комисията и от държавите членки да постигнат напредък по конкретни 

мерки, по-специално посредством програми за презаселване, хуманитарни визи или 

„синя карта“, даващи реална възможност за отваряне на законни и безопасни канали 

за мигрантите и бежанците, за да се сложи край на контрабандата на мигранти и 

трафика на хора и да се предотврати загубата на човешки животи по пътя към 

Европа; по-специално изразява убеждението, че следва да бъдат създадени законни 

канали за миграция за работниците, тъй като те представляват важна възможност за 

бъдещето на Съюза предвид огромните демографски и икономически 

предизвикателства, пред които е изправен; също така счита, че визовата политика 

на Съюза следва да се насърчава като инструмент за подобряване на възможностите 
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за мобилност, междукултурен и научен обмен, както и за предлагане на повече 

възможности за обучение и образование за граждани на трети държави; 

20. призовава на лицата, които бягат от конфликти и преследвания, да бъде гарантирана 

международна закрила, включително чрез задължителни програми за презаселване, 

на европейско и световно равнище, както и за разширяване на политиката на 

събиране на семейството и въвеждане на хармонизирани процедури за предоставяне 

на хуманитарни визи от консулствата и посолствата на държавите членки; 

призовава лицата, които имат право на международна закрила, да могат да се 

възползват от програми за закрила както в Европейския съюз, така и в районите им 

на произход, които да им дават възможност да живеят при достойни условия и 

които да отчитат нуждите на тези особено уязвими хора, и призовава Европейския 

Съюз да финансира механизми за закрила и полагане на грижи за уязвимите лица, за 

да се гарантира по-специално тяхната защита по време на цялото миграционно 

пътуване, по-конкретно чрез предоставянето на специални помещения за жените и 

децата; 

21. призовава Комисията , в сътрудничество с държавите членки, да насърчава 

кампании за повишаване на осведомеността в държавите на произход и на 

транзитно преминаване относно рисковете, свързани с миграцията на малолетни и 

непълнолетни лица и експлоатацията от страна на организираната престъпност; 

22. изтъква, че политиките на Съюза и фондовете за развитие трябва да позволяват 

създаването на условия за икономически растеж, намаляване на бедността и 

създаване на работни места в държавите на произход на мигрантите; изразява 

загриженост във връзка с нарастващата тенденция всяка политика на Европейския 

Съюз да бъде обвързвана със сътрудничеството в областта на граничния контрол, 

по-специално чрез споразумения за обратно приемане; изразява съжаление относно 

прехвърлянето на средства от инструментите за развитие към така наречените 

мерки за управление на миграцията; настоятелно призовава Комисията и държавите 

членки да вземат под внимание кумулативния ефект от значителния брой връщания, 

заедно с връщанията от други държави, върху стабилността на държавата, в която се 

извършват тези връщания, и изразява загриженост във връзка с първия доклад за 

напредъка на Комисията относно рамката за партньорство с трети държави, по-

специално по отношение на Етиопия, в който се подчертават недостатъчните 

резултати в областта на връщането в тази държава, която наскоро обяви извънредно 

положение;  

23. подчертава, че в рамките на своите дейности по обучение и обмен на най-добри 

практики с трети държави, Съюзът следва да се концентрира върху съответното 

международно и европейско законодателство и върху практиките в тази област, по-

специално по отношение на основните права, достъпа до международна закрила, 

операциите за издирване и спасяване, както и подобряването на идентифицирането 

и подпомагането на лицата в уязвимо положение; счита, че това се отнася по-

специално за обученията, свързани с управлението на границите, което съгласно 

международното право по никакъв начин не следва да се използва като инструмент, 

възпрепятстващ лица да напускат собствената си държава; 
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24. призовава всяко споразумение с трети държави да гарантира зачитането на правата 

на мигрантите в съответствие с международното право и независимо от техния 

статут и да насърчава приемането на подходящо законодателство, включително в 

областта на убежището, което означава по-специално, че нередовното влизане в 

дадена държава само по себе си не следва да бъде считано за мотив за задържане;  

25. подчертава, че понятията за сигурни трети държави и за сигурни държави на 

произход не трябва да възпрепятстват индивидуалното разглеждане на молбите за 

предоставяне на убежище, както и че при всички положения мигрантите, които се 

нуждаят от международна закрила, трябва да могат да подадат заявление, което да 

бъде разгледано в съответствие с международното право; настоява те да имат 

достъп до механизъм за подаване на жалби и да се ползват от подходящи предпазни 

мерки по отношение на забраната за връщане; призовава за събирането на 

специализирана, подробна и редовно осъвременявана информация относно правата 

на хората, и по-специално на жените, децата, хората с увреждания и ЛГБТИ лица, в 

държавите на произход на търсещите убежище, включително в държавите, които се 

считат за сигурни; ето защо призовава за увеличаване на финансирането за 

обработка на молбите за убежище, по-специално в Гърция и Италия; 

26. припомня позицията на Парламента, изразена в неговата резолюция от 

12 април 2016 г., в която се изразява желание споразуменията на Съюза за обратно 

приемане да се предпочитат пред двустранните споразумения на държавите членки 

с трети държави; припомня неотдавнашното изготвяне на нов европейски документ 

относно връщанията и изтъква, че неговото признаване следва да бъде 

систематично насърчавано при всяко ново споразумение за обратно приемане; 

27. призовава Комисията да си сътрудничи тясно с НПО и експерти, работещи в 

държавите на произход на търсещите убежище лица, за да се определят най-добрите 

начини за подпомагане на лицата и социалните групи в най-уязвимо положение; 

28. призовава Комисията да си сътрудничи с НПО и експерти в държавите на произход 

на търсещите убежище лица с оглед намирането на най-добре функциониращите 

механизми и инструменти за избягване на конфликти; 

29. призовава за най-голяма бдителност относно третирането на мигрантите, които са 

били върнати в техните държави на произход или са изпратени в трета държава; 

счита, че във всеки диалог относно връщането и обратното приемане, по-специално 

в контекста на споразумения за обратно приемане, следва систематично да се 

включва въпросът за реинтеграцията и безопасното завръщане на мигрантите; 

подчертава, че те следва да получат гаранции за пълна безопасност и закрила срещу 

унизително и нечовешко третиране, включително в центровете за задържане, и че 

Съюзът трябва да подкрепя програми за реинтеграция; припомня, че никой не бива 

да бъде принудително изпращан или връщан в държави, в които съществува риск от 

заплаха за живота или свободата му, свързана с неговия произход, религия, 

националност, принадлежност към определена социална група или с политическите 

му мнения, риск от изтезание, унизително отнасяне и, в по-общ план, от нарушения 

на правата на човека, припомня, че колективното експулсиране и връщане са 

забранени по силата на международното право; 
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30. изразява подкрепата си спрямо отговорните лица в областта на външната политика 

и политиката на развитие в тяхната работа, с която гарантират, че върнатите лица 

биват правилно третирани и техният интегритет бива съхранен; призовава 

Комисията и държавите членки да разработят програми за придружаване, за да се 

гарантира, че в държавите на произход се осъществяват практически програми за 

подпомагане, състоящи се от мерки за професионално обучение и програми, имащи 

за цел изграждането на икономически структури, включително стартиращи и малки 

предприятия, както и програми за професионален и академичен обмен с държавите 

членки; 

31. припомня значението на сътрудничеството с трети държави в борбата срещу 

контрабандата и трафика на хора, така че мрежите да бъдат прихващани на 

възможно най-високо равнище по-веригата; в тази връзка подчертава 

необходимостта от засилване на съдебното и полицейското сътрудничество с тези 

държави, с цел идентифициране и разбиване на мрежите; припомня освен това 

необходимостта от засилване на капацитета на тези държави, така че те да могат 

ефективно да преследват и наказват отговорните лица; поради това призовава за 

насърчаване на сътрудничеството между Съюза, държавите членки, Европол, 

Евроюст и съответните трети държави; 

32. припомня, че мрежите на контрабандисти и трафиканти на хора използват 

пълноценно всички предоставени от интернет възможности, за да извършват 

престъпната си дейност, и че следователно е от съществено значение Съюзът да 

засили дейността си, по-специално в рамките на Европол и на звеното за 

сигнализиране на незаконно съдържание в интернет, както и сътрудничеството си с 

трети държави в това отношение; 

33. припомня, че трафикантите могат да използват законните канали за миграция, за да 

прехвърлят жертвите си на европейска територия; счита, че критериите, които 

третите държави трябва да изпълнят преди всяко споразумение за либерализиране 

на визовия режим със Съюза, следва изрично да включват сътрудничеството на 

въпросните трети държави в областта на борбата с трафика на хора; призовава 

Комисията да отдели специално внимание на този проблем, както и на борбата с 

контрабандистите на хора, при всеки диалог в рамките на преговорите за такива 

споразумения; 

34. Изтъква, че отношенията на Съюза с трети държави в областта на миграцията и 

предоставянето на убежище трябва да отговарят на изискванията за прозрачност, 

демократичен контрол и отчетност; призовава за оценка и бюджетен контрол на 

средствата, използвани в рамките на външните политики на Европейския съюз в 

областта на миграцията, и по-специално на процеса от Рабат, на процеса от Хартум, 

на споразумението между ЕС и Турция и на Извънредния доверителен фонд за 

Африка, с оглед на изпълнението, въздействието, последователността и 

съгласуваността на различните финансови инструменти в Европейския съюз в полза 

на трети държави; счита, че е от съществено значение да се получат уверения за 

надеждността и стабилността на съответните партньорски държави; призовава 

Европейската комисия да изисква по-голяма прозрачност при управлението на тези 

средства и изисква споразуменията на Съюза с трети държави, както и 

споразуменията, сключени между агенциите на Съюза и компетентните органи на 
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тези държави да бъдат подлагани на демократичен контрол; изразява съжаление по-

специално във връзка с липсата на парламентарен контрол върху външните 

дейности на Европейската агенция за гранична и брегова охрана и я призовава във 

връзка с това систематично да докладва на Европейския парламент относно своите 

работни договорености и съвместни операции с трети държави по въпроси, 

засягащи гражданското общество;  

35. подчертава голямата солидарност и усилията, демонстрирани от Ливан и Йордания, 

които сами приемат около 1,7 милиона сирийски бежанци, за справянето с 

бежанската криза и призовава Европейския съюз да поднови своя ангажимент и 

финансова помощ за Агенция на ООН за подпомагане и строителство за 

палестинските бежанци в Близкия изток (UNRWA), действаща в двете държави; 

36. подчертава важността на провеждането на консултации с гражданското общество в 

рамките на всички външни политики на Съюза, като се обърне специално внимание 

на пълното участие, прозрачността и подходящото разпространение на информация 

във всички политики и всички процеси, свързани с миграцията; 

37. припомня, че промените, засягащи околната среда, без значение дали са причинени 

от изменението на климата, от природни бедствия, от промишлени вреди или от 

влошено състояние на околната среда, представляват все по-значим фактор за 

разселването на хора; счита, че с външната си дейност Съюзът следва да допринася 

за намаляване на уязвимостта на населението спрямо рисковете, свързани с 

околната среда, за предоставяне на помощ на разселените лица, които се намират 

под въздействието на промените в околната среда, както и за сътрудничество с 

трети държави в световен мащаб, за да отговори на предизвикателството на 

свързаните с околната среда миграционни движения; по-специално поради това 

призовава Съюза да предостави достатъчно средства на разположение на 

държавите, засегнати от изменението на климата, с цел да им помогне да се 

приспособят към последствията и да ограничат въздействието му; настоятелно 

призовава това да не бъде за сметка на традиционното сътрудничество за развитие, 

имащо за цел намаляването на бедността; призовава Съюза и държавите членки да 

поемат сериозно своята отговорност по отношение на проблема с изменението на 

климата и да пристъпят към изпълнение на Споразумението от Париж; и да се 

включат в дебата относно термините „климатични бежанци“ и „разселени лица по 

екологични причини“, с цел евентуално да предоставят правен статут и 

международна закрила на лицата, които напускат родните си места поради причини, 

свързани с околната среда. 

38. призовава Европейския съюз да окаже подкрепа за обучението на граничните 

контролни органи в съседни трети държави, по-специално тези, през които 

преминават основните миграционни потоци по пътя към Европа; 

39. призовава Европейската служба за външна дейност да следва отговорна външна 

политика, която да търси решения на първопричините за миграцията. 

40. призовава Европейския съюз да допринесе за подобряване на условията в лагерите 

за бежанци в Йордания и Ливан, които понастоящем посрещат повече от 

1 800 000 бежанци; 
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