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Легенда на използваните знаци 

 * Процедура на консултация 

 *** Процедура на одобрение 

 ***I Обикновена законодателна процедура (първо четене) 

 ***II Обикновена законодателна процедура (второ четене) 

 ***III Обикновена законодателна процедура (трето четене) 

 

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 

проекта на акт.) 

 

 

 

 

 

Изменения към проект на акт 

Изменения в две колони, внесени от Парламента 
 

Заличаванията се обозначават с получер курсив в лявата колона. 

Заместванията се обозначават с получер курсив в двете колони. Новият 

текст се обозначава с получер курсив в дясната колона. 

 

В първия и втория ред на антетката на всяко изменение се посочва 

съответната част от текста в разглеждания проект на акт. Ако 

изменението се отнася до съществуващ акт, който проектът на акт има 

за цел да измени, антетката съдържа и трети и четвърти ред, където се 

посочват съответно съществуващият акт и съответната разпоредба от 

него. 

 

Изменения, внесени от Парламента под формата на консолидиран 

текст 

 

Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части 

от текста се посочват със символа ▌ или се зачеркват. Заместванията се 

обозначават, като се посочва с получер курсив новият текст и се 

заличава или зачерква заместваният текст.  

По изключение не се отбелязват измененията с чисто техническо 

естество, които се нанасят от службите с оглед изготвянето на 

окончателния текст. 
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ 

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 

установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, 

компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е 

подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице 

без гражданство (преработен текст) 

(COM(2016)0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD)) 

(Обикновена законодателна процедура – преработка) 

Европейският парламент, 

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 

Съвета (COM(2016)0270), 

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 78, параграф 2, буква д) от Договора 

за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла 

предложението пред Парламента (C8-0173/2016), 

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС, 

– като взе предвид мотивираните становища, изпратени от Камарата на депутатите 

и Сената на Чешката република, Сената на Италия, унгарския Парламент, полския 

Сейм, полския Сенат, румънската Камара на депутатите и словашкия Парламент в 

рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност 

и пропорционалност, в които се заявява, че проектът на законодателен акт не 

съответства на принципа на субсидиарност, 

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 

от 19 октомври 2016 г.1, 

– като взе предвид становището на Комитета на регионите от 8 декември 2016 г.2, 

– като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. 

относно по-структурирано използване на техниката за преработване на 

нормативни актове3, 

– като взе предвид писмото от 30 ноември 2016 г. на комисията по правни въпроси 

до комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи в 

съответствие с член 104, параграф 3 от своя правилник, 

– като взе предвид член 104 и член 59 от своя правилник, 

– като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и 

вътрешни работи и становищата на комисията по външни работи и на комисията 

                                                 
1 ОВ С 34, 2.2.2017 г, стр. 144. 
2 Все още непубликувано в Официален вестник. 
3 ОВ C 77, 28.3.2002 г., стр. 1. 
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по бюджети (А8-0000/2017), 

A. като има предвид, че съгласно становището на консултативната група на правните 

служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията предложението на 

Комисията не съдържа никакви изменения по същество освен тези, които са 

идентифицирани като такива в предложението, и че по отношение на 

кодификацията на непроменените разпоредби на предишните актове с въпросните 

изменения предложението се свежда до обикновена кодификация на 

съществуващите актове, без промяна по същество; 

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене, като взема предвид 

препоръките на консултативната група на правните служби на Европейския 

парламент, Съвета и Комисията; 

2. изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да 

внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст; 

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 

Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти. 

Изменение  1 

Предложение за регламент 

Съображение 9 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(9) Агенцията на Европейския съюз 

в областта на убежището следва да 

предоставя подходяща подкрепа за 

прилагането на настоящия регламент, 

по-специално чрез установяването на 

референтен коефициент за разпределяне 

на търсещите убежище лица в 

съответствие с коригиращия механизъм 

за разпределение и чрез ежегодно 

адаптиране на стойностите, на които се 

основава референтният коефициент, 

както и на самия референтен 

коефициент, въз основа на данни на 

Евростат. 

(9) Агенцията на Европейския съюз 

в областта на убежището („Агенцията 

за убежището“) следва да предоставя 

подходяща подкрепа за прилагането на 

настоящия регламент, по-специално 

чрез установяването на референтен 

коефициент за разпределяне на 

търсещите убежище лица в 

съответствие с коригиращия механизъм 

за разпределение и чрез ежегодно 

адаптиране на стойностите, на които се 

основава референтният коефициент, 

както и на самия референтен 

коефициент, въз основа на данни на 

Евростат. Агенцията за убежището 

следва също да разработва 

информационни материали в тясно 

сътрудничество със съответните 

органи на държавите членки. 

Агенцията за убежището следва 

постепенно да поеме отговорността 

за прехвърлянето на кандидати за или 

бенефициенти на международна 
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закрила по настоящия регламент. 

Or. en 

Обосновка 

Изменението актуализира съображението, като се вземат предвид промените, по-

конкретно в членове 6 и 38. 

 

Изменение  2 

Предложение за регламент 

Съображение 15 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(15) В съответствие с Конвенцията на 

Организацията на обединените нации за 

правата на детето от 1989 г. и с Хартата 

на основните права на Европейския 

съюз висшият интерес на детето следва 

да бъде съображение от първостепенна 

важност за държавите членки при 

прилагането на настоящия регламент. 

При преценяване какъв е висшият 

интерес на детето държавите членки 

следва по-специално надлежно да 

отчитат благосъстоянието и социалното 

развитие на ненавършилия пълнолетие, 

съображенията, свързани със 

сигурността и безопасността, както и 

мнението на ненавършилия пълнолетие, 

в зависимост от неговата възраст и 

степен на зрялост, включително неговия 

произход. Освен това, с оглед на 

особената уязвимост на 

непридружените ненавършили 

пълнолетие, за тях следва да бъдат 

определени специални процедурни 

гаранции. 

(Не се отнася до българския текст.)

       

Or. en 

Обосновка 

Актуализиране във връзка с промените в член 8. 
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Изменение  3 

Предложение за регламент 

Съображение 17 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(17) За да се предотврати 

прехвърлянето между държавите 

членки на кандидати, чиито молби са 

недопустими или които вероятно не 

се нуждаят от международна 

закрила, или които представляват 

риск за сигурността, е необходимо да 

се гарантира, че държавата членка, в 

която първоначално е подадена 

молбата, проверява нейната 

допустимост във връзка с първата 

страна на убежище и сигурната 

трета страна, разглежда по ускорена 

процедура молбите, подадени от 

кандидати, идващи от сигурна трета 

страна на произход, посочена в 

списъка на ЕС, както и от 

кандидати, будещи притеснения във 

връзка със сигурността. 

заличава се 

Or. en 

Обосновка 

Настоящото изменение е последствие от заличаването на член 3, параграф 3. 

Докладчикът не е против използването на процедури по допустимост като такива, но 

преди определянето на компетентната държава членка това би означавало 

въвеждане на неоснователно (ново) бреме за държавите членки по външните граници 

на Съюза. Все още би било възможно държавите членки да използват процедура по 

допустимост, щом бъде определена компетентната държава членка и кандидатът е 

на нейна територия (съгласно разпоредбите на Регламента за процедурите за 

убежището). Що се отнася до въпросите на сигурността, те са третирани отделно. 

 

Изменение  4 

Предложение за регламент 

Съображение 18 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(18) Едновременната обработка на (18) Едновременната обработка на 
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молбите за международна закрила на 

членовете на едно семейство от една-

единствена държава членка дава 

възможност да се осигури внимателното 

проучване на молбите, вземане на 

съгласувани решения относно тези 

молби, а също и членовете на едно 

семейство да не бъдат разделяни. 

молбите за международна закрила на 

членовете на едно семейство от една-

единствена държава членка дава 

възможност да се осигури внимателното 

проучване на молбите, вземане на 

съгласувани решения относно тези 

молби, а също и членовете на едно 

семейство да не бъдат разделяни. 

Обработката общо на молбите на 

членовете на едно и също семейство 

не нарушава правото на кандидат да 

подаде молба индивидуално. 

Or. en 

Обосновка 

Това не е промяна, а изяснение на приложимото право. 

 

Изменение  5 

Предложение за регламент 

Съображение 20 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(20) За да се осигури пълното 

зачитане на принципа на целостта на 

семейството и на принципа на висшия 

интерес на детето, съществуването на 

връзка на зависимост между кандидат и 

негово дете, брат и сестра или родител, 

основаваща се на бременност или 

майчинство на лицето кандидат, на 

здравословно състояние или напреднала 

възраст, следва да се превърне в 

задължителен критерий за 

компетентност. Когато кандидатът е 

непридружен ненавършил пълнолетие, 

присъствието на член на неговото 

семейство или негов роднина, който 

може да се грижи за него, на 

територията на друга държава членка, 

следва също така да се превърне в 

задължителен критерий за 

компетентност. С цел възпиране на 

вторичните движения на 

непридружените ненавършили 

(20) За да се осигури пълното 

зачитане на принципа на целостта на 

семейството и на принципа на висшия 

интерес на детето, съществуването на 

връзка на зависимост между кандидат и 

негово дете, брат и сестра или родител, 

основаваща се на бременност или 

майчинство на лицето кандидат, на 

здравословно състояние или напреднала 

възраст, следва да се превърне в 

задължителен критерий за 

компетентност. Когато кандидатът е 

непридружен ненавършил пълнолетие, 

присъствието на член на неговото 

семейство или негов роднина, който 

може да се грижи за него, на 

територията на друга държава членка, 

следва също така да се превърне в 

задължителен критерий за 

компетентност. Преди непридружен 

ненавършил пълнолетие да бъде 

прехвърлен на друга държава членка, 
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пълнолетие, които не са в техен висш 

интерес, в отсъствието на член на 

семейството или на роднина, 

компетентна следва да бъде 

държавата членка, в която 

непридруженият ненавършил 

пълнолетие първоначално е подал 

молбата си за международна закрила, 

освен ако не се докаже, че това не би 

било във висшия интерес на детето. 
Преди непридружен ненавършил 

пълнолетие да бъде прехвърлен на друга 

държава членка, държавата членка, 

извършваща прехвърлянето, следва да 

се увери, че тази друга държава членка 

ще предприеме всички необходими и 

подходящи мерки за осигуряване на 

адекватна защита на детето, и по-

специално бързото назначаване на един 

или няколко представители, които 

имат за задача да осигурят защитата 

на всички права на детето. Всяко 

решение за прехвърляне на 

непридружен ненавършил пълнолетие 

следва да се предхожда от преценка на 

неговия висш интерес от служители с 

необходимите квалификации и опит. 

държавата членка, извършваща 

прехвърлянето, следва да се увери, че 

тази друга държава членка ще 

предприеме всички необходими и 

подходящи мерки за осигуряване на 

адекватна защита на детето, и по-

специално бързото назначаване на 

попечител, който има за задача да 

осигури защитата на всички права на 

детето. Всяко решение за прехвърляне 

на непридружен ненавършил 

пълнолетие следва да се предхожда от 

преценка на неговия висш интерес от 

мултидисциплинарен екип с 

необходимите квалификации и опит. 

Or. en 

Обосновка 

Unaccompanied children are some of the most vulnerable applicants and their interests must 

be appropriately protected. Attempting to transfer unaccompanied minors back to the first 

member state of arrival has proven to be an extremely time-consuming exercise which the 

CJEU has considered not to be in the best interest of the child in the landmark ruling MA and 

Others V the UK. Your rapporteur therefor suggests a model which would ensure a fair 

distribution between Member States for the reception of unaccompanied minors whilst 

ensuring full respect of the right of the minors as well as their swift access to the asylum 

procedure in a stable environment. 

 

Изменение  6 

Предложение за регламент 

Съображение 21 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(21) Поемането на компетентност 

от държава членка за разглеждането 

на молба, подадена до нея, в случаите, 

когато разглеждането ѝ не е от 

нейната компетентност съгласно 

критериите, установени в настоящия 

регламент, може да подкопае 

ефективността и устойчивостта на 

системата и следва да става по 

изключение. Затова една държава 

членка следва да има възможност за 

дерогация от критериите за 

компетентност само по 

хуманитарни съображения, по-

специално по семейни съображения, 

преди да е била определена 

компетентната държава членка , 

както и възможност да разглежда 

молба за международна закрила, 

подадена до нея или до друга държава 
членка, дори ако не е компетентна за 

подобно разглеждане съгласно 

задължителните критерии, 

установени в настоящия регламент. 

(21) Затова една държава членка 

следва да има възможност за 

дерогация от критериите за 

компетентност, както и 

възможност да разглежда молба за 

международна закрила, подадена до 

нея или до друга държава членка, дори 

ако не е компетентна за подобно 

разглеждане съгласно 

задължителните критерии, 

установени в настоящия регламент. В 

противодействие на явлението 

„вторични движения“ и за 

насърчаване на кандидатите за 

убежище да подават молби в първата 

държава членка на пристигане 

кандидатът следва да има право да 

направи писмено, надлежно 

обосновано искане, по-конкретно въз 

основа на своите роднински, културни 

или социални връзки, или езикови 

умения, което би улеснило неговата 

интеграция в конкретна държава 

членка, молбата му да бъде разгледана 

от държавата членка, където е 

подадена молбата, или тази държава 

членка да поиска друга държава 

членка да поеме компетентността. 

Or. en 

Обосновка 

Това съответства на измененията на член 19, чиято цел е да върнат формулировката 

в Дъблин ІІІ, която даваше на държавите членки по-гъвкави дискреционни правомощия 

да поемат компетентност, също и в случаи, в които приложимите правила не ги 

задължават. В противодействие на вторичните движения и за наличието на лек 

опознавателен инструмент между държави членки и кандидати следва също да е 

възможно кандидатът да поиска конкретна държава членка да поеме 

компетентността за неговата молба. 

 

Изменение  7 

Предложение за регламент 

Съображение 22 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(22) За да се осигури постигане на 

целите на настоящия регламент и 

предотвратяване на пречките пред 

неговото прилагане, и по-специално за 

да се избегнат укриването и вторичните 

движения между държавите членки, е 

необходимо да се установят ясни 

задължения, които кандидатът 

трябва да изпълни в хода на 

процедурата и за които той следва да 

бъде надлежно и своевременно 

информиран. Нарушаването на тези 

правни задължения следва да води до 

подходящи и пропорционални 

процесуални последици за кандидата 

и до подходящи и пропорционални 

последици по отношение на 

условията на неговото приемане. В 

съответствие с Хартата на 

основните права на Европейския съюз 

държавата членка, в която се намира 

такъв кандидат, следва във всички 

случаи да осигури задоволяването на 

непосредствените материални нужди 

на това лице. 

(22) За да се осигури постигане на 

целите на настоящия регламент и 

предотвратяване на пречките пред 

неговото прилагане, и по-специално за 

да се избегнат укриването и вторичните 

движения между държавите членки, 

следва да се приложат процедури, 

които да гарантират 

сътрудничеството между 

кандидатите и държавите членки, 

така че да се премахнат стимулите 

за нарушаване на функционирането на 

настоящия регламент. Необходимо е 

да се установят ясни задължения, 

които кандидатът трябва да изпълни 

в хода на процедурата, за да се 

гарантира, че всички кандидати са 

надлежно информирани за 

прилагането на настоящия 

регламент. Подкрепата и защитата 

на ненавършилите пълнолетие, 

особено на непридружените такива, 

следва да се укрепи. 

Or. en 

Обосновка 

Докладчикът е избрал различна философия за справяне с вторичните движения. 

Вместо да се опитваме да налагаме неефективни санкции за поведение, което е 

фундаментално рационално при настоящите правила, следва да се стремим към 

премахване на причините за започване на вторичните движения. Не следва да е 

възможно даден кандидат да влияе на избора на държава членка, компетентна за 

неговата молба, като пътува дотам. 

 

Изменение  8 

Предложение за регламент 

Съображение 22 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (22a) За да се повиши разбирането на 
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кандидатите за функционирането на 

общата европейска система за 

убежище (ОЕСУ), е необходимо да се 

подобри значително предоставянето 

на информация. Инвестирането в 

ранното предоставяне на достъпна 

информация на кандидатите ще 

увеличи в значителна степен 

вероятността те да разбират, 

приемат и следват процедурите по 

настоящия регламент в по-голяма 

степен, отколкото досега. С цел 

намаляване на административните 

изисквания и ефективно използване на 

общите ресурси на Агенцията в 

областта на убежището следва да се 

разработят подходящи 

информационни материали, в тясно 

сътрудничество с националните 

органи. Агенцията за убежището 

следва да използва пълноценно 

съвременните информационни 

технологии при разработването на 

този материал. С цел да се окаже по 

подходящ начин помощ на лицата, 

търсещи убежище, Агенцията в 

областта на убежището също следва 

да разработи аудио-визуални 

информационни материали, които 

могат да се използват като 

допълнение към писмените 

информационни материали. 

Агенцията за убежището следва да 

отговаря за поддържането на 

специален уебсайт с информация 

относно функционирането на ОЕСУ 

за кандидатите и потенциалните 

кандидати, предназначена да 

противодейства на често невярна 

информация, предоставяна им от 

контрабандистите на хора. 

Информационните материали, 

разработени от Агенцията в 

областта на убежището, следва да 

бъдат преведени и предоставени на 

всички основни езици, говорени от 

лицата, търсещи убежище, които 

пристигат в Европа. 
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Or. en 

Обосновка 

Докато предоставянето на по-добра информация на кандидатите е инвестиция за 

Европейския съюз, както и за държавите членки, то би могло да допринесе 

значително за намаляване на по-важни разходи в други части на системата чрез 

избягване на вторични движения, скъпи вторични прехвърляния и съдебни 

производства. В същото време тя трябва да извърви дълъг път за повишаване на 

разбирането и приемането на общата европейска система за убежище. 

 

Изменение  9 

Предложение за регламент 

Съображение 22 б (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (22б) Различните категории 

кандидати имат различни 

потребности от информация и 

затова последната трябва да се 

предоставя по различни и адаптирани 

начини. Особено важно е да се 

гарантира, че ненавършилите 

пълнолетие имат достъп до 

подходяща за детето информация, 

специфична за техните потребности 

и положение. Предоставянето на 

точна, висококачествена информация 

за придружените и непридружените 

непълнолетни лица в подходяща за 

деца среда може да изиграе важна 

роля както за предоставяне на добра 

среда за ненавършили пълнолетие 

лица, но също така с цел да се 

установят случаите на съмнения за 

трафик на хора. 

Or. en 

Обосновка 

Това съображение пояснява причините за различните категории информация, 

включени в член 6. 
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Изменение  10 

Предложение за регламент 

Съображение 23 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(23) За да бъде улеснено 

определянето на държавата членка, 

която е компетентна за разглеждането 

на молбата за международна закрила, 

следва да се организира индивидуално 

интервю с кандидата , освен ако 

кандидатът се е укрил или 

предоставената от кандидата 

информация е достатъчна, за да се 

определи компетентната държава 

членка . Още с подаването на молбата за 

международна закрила кандидатът 

следва да бъде информиран по-

специално за прилагането на настоящия 

регламент, за това, че не може да избира 

коя държава членка ще разгледа 

молбата му за убежище,  за 

задълженията му по настоящия 

регламент и за последиците от тяхното 

неизпълнение. 

(23) За да бъде улеснено 

определянето на държавата членка, 

която е компетентна за разглеждането 

на молбата за международна закрила, 

следва да се организира индивидуално 

интервю с кандидата , освен ако 

кандидатът се е укрил или 

предоставената от кандидата 

информация е достатъчна, за да се 

определи компетентната държава 

членка. Още с подаването на молбата за 

международна закрила кандидатът 

следва да бъде информиран по-

специално за прилагането на настоящия 

регламент, за това, че не може да избира 

коя държава членка ще разгледа 

молбата му за убежище, за 

задълженията му по настоящия 

регламент и за последиците от тяхното 

неизпълнение. Кандидатът следва 

също да бъде напълно информиран за 

своите права, включително правото 

на ефективни средства на правна 

защита и правна помощ. 

Информацията на кандидата следва 

да бъде предоставена на език, който 

той разбира, в сбита, прозрачна, 

разбираема и лесно достъпна форма, 

като се използва ясен и прост език. 

Or. en 

Обосновка 

Изясняване на съображението, за да се гарантира, че то обхваща не само 

задълженията, но също така и правата на кандидата, произтичащи от членове 6 – 7. 

 

Изменение  11 

Предложение за регламент 

Съображение 24 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(24) За да се гарантира ефективната 

защита на правата на засегнатите лица, 

следва да бъдат установени законови 

гаранции и право на ефективна правна 

защита по отношение на решения, 

засягащи прехвърляния в компетентната 

държава членка, по-специално в 

съответствие с член 47 от Хартата на 

основните права на Европейския съюз. 

Ефективна правна защита следва да 

бъде осигурена и в случаите, когато 

няма взето решение за прехвърляне, но 

кандидатът твърди, че друга държава 

членка е компетентна, поради това, че 

има член на семейството или, за 

непридружените ненавършили 

пълнолетие — роднина, в друга държава 

членка. За да се гарантира спазването на 

международното право, ефективната 

правна защита срещу такива решения 

следва да включва както разглеждането 

на прилагането на настоящия регламент, 

така и на законовата и фактическа 

ситуация в държавата членка, в която е 

прехвърлен кандидатът. Обхватът на 

ефективната правна защита следва 

да се ограничава до преценка на това 

дали е налице риск от нарушаване на 

основните права на кандидата на 

зачитане на семейния живот, на 

правата на детето или на забраната 

на нечовешкото и унизително 

отношение. 

(24) За да се гарантира ефективната 

защита на правата на засегнатите лица, 

следва да бъдат установени законови 

гаранции и право на ефективна правна 

защита по отношение на решения, 

засягащи прехвърляния в компетентната 

държава членка, по-специално в 

съответствие с член 47 от Хартата на 

основните права на Европейския съюз. 

Ефективна правна защита следва да 

бъде осигурена и в случаите, когато 

няма взето решение за прехвърляне, но 

кандидатът твърди, че друга държава 

членка е компетентна, поради това, че 

има член на семейството или, за 

непридружените ненавършили 

пълнолетие — роднина, в друга държава 

членка, при условие че такова 

прехвърляне обслужва върховния 

интерес на детето. За да се гарантира 

спазването на международното право, 

ефективната правна защита срещу 

такива решения следва да включва 

както разглеждането на прилагането на 

настоящия регламент, така и на 

законовата и фактическа ситуация в 

държавата членка, в която е прехвърлен 

кандидатът. 

Or. en 

Обосновка 

Заличаването съответства на промените в член 28 относно средствата за правна 

защита, тъй като той вероятно няма да бъде съвместим с изискванията на член 47 

от Хартата за ограничаване на правото на средства за правна защита само до 

определени нарушения на права. Малко допълнение също, за да се поясни, че 

прехвърлянето на деца трябва да имат висшия интерес на детето в центъра на 

вниманието. 
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Изменение  12 

Предложение за регламент 

Съображение 29 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(29) Правилното регистриране на 

молбите за убежище в ЕС под уникален 

номер на молбата следва да спомогне за 

засичането на подаването на няколко 

молби и да предотврати незаконните 

вторични движения и търсенето на по-

изгодни варианти за получаване на 

убежище. С цел улесняване на 

прилагането на настоящия регламент 

следва да се създаде автоматизирана 

система. Тя следва да позволи 

регистрирането на молбите за убежище, 

подадени в ЕС, ефективния мониторинг 

на дяла на молбите на всяка държава 

членка и правилното прилагане на 

коригиращия механизъм за 

разпределение. 

(29) Правилното регистриране на 

молбите за убежище в ЕС под уникален 

номер на молбата следва да спомогне за 

засичането на подаването на няколко 

молби и да предотврати незаконните 

вторични движения и търсенето на по-

изгодни варианти за получаване на 

убежище. С цел улесняване на 

прилагането на настоящия регламент 

следва да се създаде автоматизирана 

система. Тя следва да позволи 

регистрирането на молбите за убежище, 

подадени в ЕС, ефективния мониторинг 

на дяла на молбите на всяка държава 

членка и правилното прилагане на 

коригиращия механизъм за 

разпределение. При пълно спазване на 

принципа за ограничаване на целите, 

индивидуалният идентификатор не 

следва в никакъв случай да бъде 

използван за цели, различни от 

посочените в настоящия регламент. 

Or. en 

Обосновка 

Допълнението беше предложено от Европейския надзорен орган по защита на 

данните, за да се гарантира, че принципът на ограничаване до предвидената цел се 

прилага за новия личен идентификационен номер, и докладчикът счита за уместно да 

включи разпоредба за конкретния случай. 

 

Изменение  13 

Предложение за регламент 

Съображение 32 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(32) Като отправна точка при 

прилагането на коригиращия механизъм 

(32) Като отправна точка при 

прилагането на коригиращия механизъм 
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за разпределение следва да се прилага 

коефициент, основаващ се на броя на 

населението и размера на икономиката 

на държавите членки, съвместно с праг, 

за да може механизмът да действа като 

средство за подпомагане на държавите 

членки, които са подложени на 

несъразмерно голям натиск. 

Прилагането на коригиращия 

механизъм за разпределение в полза на 

държава членка следва да бъде 

задействано автоматично, когато броят 

на молбите за международна закрила, за 

които е компетентна държавата членка, 

надвиши 150 % от числото, посочено в 

референтния коефициент. За да бъдат 

цялостно отразени усилията на всяка 

държава членка, за целите на такова 

изчисление към броя на молбите за 

международна закрила следва да се 

добави броят на реално презаселените в 

тази държава лица членка. 

за разпределение следва да се прилага 

референтен коефициент, основаващ се 

на броя на населението и размера на 

икономиката на държавите членки, 

съвместно с праг, за да може 

механизмът да действа като средство за 

подпомагане на държавите членки, 

които са подложени на несъразмерно 

голям натиск. Прилагането на 

коригиращия механизъм за 

разпределение в полза на държава 

членка следва да бъде задействано 

автоматично, когато броят на молбите 

за международна закрила, за които е 

компетентна държавата членка, 

надвиши 100% от числото, посочено в 

референтния коефициент. 

Коригиращият механизъм за 

разпределение следва да престане да 

се прилага, когато броят на 

кандидатите, за които е 

компетентна държава членка, падне 

под 75% от числото, посочено в 

референтния коефициент. За да бъдат 

цялостно отразени усилията на всяка 

държава членка, за целите на такова 

изчисление към броя на молбите за 

международна закрила следва да се 

добави броят на реално презаселените в 

тази държава лица членка. 

Or. en 

Обосновка 

Това е свързано с адаптациите в корективната система за разпределение в глава VІІ. 

 

Изменение  14 

Предложение за регламент 

Съображение 32 a (ново)  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (32a) Държавите членки имат 

различен опит по отношение на 

приемането на лица, търсещи 

международна закрила. За да се 
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гарантира, че държавите членки, 

които през последните години не са 

били сред главните държави на 

местоназначение за лицата, търсещи 

международна закрила, разполагат с 

достатъчно време, за да изградят 

собствен капацитет за приемане на 

коригиращия механизъм за 

разпределение, следва да се позволи 

плавен преход от настоящата 

ситуация към ситуацията с по-

справедливо разпределение на 

отговорностите в рамките на 

коригиращия механизъм за 

разпределение. Преходната система 

следва да създаде изходна точка, въз 

основа на средния относителен брой 

на исторически подаваните молби за 

международна закрила в държавите 

членки, и след това преход от 

настоящия модел на „статуквото“ 

към справедливо разпределение от 

20% намаляване на изходната точка 

и добавяне на 20% годишно, докато 

разпределителният модел е изцяло 

въз основа на система за справедливо 

разпределение на отговорностите. 

От ключово значение е държавите 

членки, които през последните години 

не са били държави на 

местоназначение за лицата, търсещи 

международна закрила, да използват в 

пълна степен възможностите, 

предлагани от постепенното 

прилагане на коригиращия механизъм 

за разпределение, така че да 

гарантират, че капацитетът за 

прием е достатъчно укрепен, по-

специално по отношение на 

приемането на ненавършилите 

пълнолетие лица. Агенцията на 

Европейския съюз в областта на 

убежището прави равносметка на 

капацитета за приемане на 

непридружените ненавършили 

пълнолетие лица във всички държави 

членки по време на преходния период, 

с цел да открие недостатъците и да 

предложи помощ с цел преодоляване 



 

PE599.751v02-00 20/102 PR\1118296BG.docx 

BG 

на проблемите. 

Or. en 

Обосновка 

Това съображение препраща към постепенното прилагане на справедлив 

разпределителен модел и е свързано с член 53, параграф 2а и приложение Ia 

 

Изменение  15 

Предложение за регламент 

Съображение 33  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(33) Когато се прилага механизмът за 

разпределение, кандидатите, които са 

подали молбите си в държавата членка, 

ползваща се от механизма, следва да 

бъдат разпределени към държавите 

членки, в които броят на молбите е по-

малък от техния дял, основаващ се на 

референтния коефициент, приложен към 

тези държави членки. Следва да бъдат 

предвидени подходящи правила за 

случаите, в които има сериозни 

причини, поради които може да се 

смята, че кандидатът представлява 

опасност за националната сигурност или 

обществения ред, особено правила във 

връзка с обмена на информация между 

компетентните органи на държавите 

членки в областта на убежището. След 

прехвърлянето държавата членка на 

разпределение следва да определи 

компетентната държава членка и следва 

да стане компетентна за разглеждане на 

молбата, освен ако императивните 

критерии за компетентност, свързани 

по-конкретно с присъствието на 

членове на семейството, не определят, 

че друга държава членка е компетентна. 

(33) Когато се прилага механизмът за 

разпределение, кандидатите, които са 

подали молбите си в държавата членка, 

ползваща се от механизма, следва да 

бъдат разпределени към държавите 

членки, в които броят на молбите е по-

малък от техния дял, основаващ се на 

референтния коефициент, приложен към 

тези държави членки. Следва да бъдат 

предвидени подходящи правила за 

случаите, в които има сериозни 

причини, поради които може да се 

смята, че кандидатът представлява 

опасност за националната сигурност или 

обществения ред, особено правила във 

връзка с обмена на информация между 

компетентните органи на държавите 

членки в областта на убежището. След 

прехвърлянето държавата членка на 

разпределение следва да определи 

компетентната държава членка и следва 

да стане компетентна за разглеждане на 

молбата, освен ако императивните 

критерии за компетентност не 

определят, че друга държава членка е 

компетентна. 

Or. en 
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Обосновка 

Свързано с добавянето на „опростения процес на обединяване на семейството“ в член 

36б. 

 

Изменение  16 

Предложение за регламент 

Съображение 33 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (33a) Държавата членка следва да 

осигури, по-специално когато се 

ползва от коригиращия механизъм за 

разпределение, ефикасност на 

процедурите и право на кандидатите 

за международна закрила незабавно да 

бъдат преместени в други държави 

членки. С оглед да се избегнат скъпи и 

времеемки вторични прехвърляния и с 

цел да се предостави ефективен 

достъп до целостта на семейството 

за кандидатстващи по коригиращия 

механизъм за разпределение, без 

ненужно обременяване на държавите 

членки по външните граници на 

Съюза, с оглед на събирането на 

семейството следва да се предвиди 

процедура, която да даде възможност 

за прехвърляне на кандидати, които 

биха могли да отговарят на 

съответните критерии, за да могат 

да се присъединят към членове на 

семействата им в определена 

държава членка. 

Or. en 

Обосновка 

Свързано с „опростения процес на обединяване на семейството“ в член 36б. 

 

Изменение  17 

Предложение за регламент 

Съображение 33 б (ново) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (33б) За да се избегнат вторични 

движения и за увеличаване на 

перспективите за интеграция, както 

и да се улесни административната 

обработка на молбите за 

международна закрила, ще бъде от 

полза да се гарантира, че 

кандидатите, които желаят да 

бъдат прехвърлени заедно, могат да се 

регистрират и да бъдат прехвърлени 

по силата на коригиращия механизъм 

за разпределение, като група, в една 

държава членка, вместо да се 

разделят между няколко държави 

членки. Следва от самите кандидати 

да зависи да определят своята група и 

следва ясно да се посочи, че за групата 

кандидати за регистрация не се 

поражда никакво право да бъдат 

прехвърлени в конкретна държава 

членка, а по-скоро да бъдат 

прехвърлени заедно в една държава 

членка, както е установено от 

коригиращия механизъм за 

разпределение. Когато кандидатът 

отговаря на условията за събиране с 

членовете на семейството, или 

държавата членка е решила да поеме 

компетентност за прилагането по 

линия на дискреционните разпоредби 

на настоящия регламент, 

кандидатът следва да не може да е 

част от група в контекста на 

коригиращия механизъм за 

разпределение. За да се позволи 

плавното и практическото прилагане 

на системата за преместване, тя 

следва да се основава на списъци за 

прехвърляния от 30 кандидати на 

списък. Група, която е по-голяма от 

30 кандидати, следва да се раздели на 

няколко списъка, като същевременно 

се гарантира зачитането на 

целостта на семейството. В 

случаите, когато даден кандидат, 

принадлежащ към група, не може да 
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бъде прехвърлен, например поради 

здравословни причини или поради 

съображения за защита на 

обществената сигурност или 

обществения ред, трябва да 

съществува възможността за 

прехвърляне на останалата част от 

групата или части от групата, преди 

кандидата, който не може да бъде 

прехвърлен. След като пречките пред 

прехвърлянето са отстранени този 

кандидат следва да бъде прехвърлен в 

същата държава членка като 

останалата част от неговата група. 

Or. en 

Обосновка 

Измененията на докладчика към коригиращия механизъм за разпределение включват 

възможност кандидатите да бъдат преместени в групи. Това съображение пояснява 

някои от разпоредбите в членовете. 

 

Изменение  18 

Предложение за регламент 

Съображение 34 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(34) Държава членка на 

разпределение може да реши да не 

приема разпределените ѝ кандидати в 

рамките на дванадесетмесечен 

период, като такъв случай тя следва 

да въведе тази информация в 

автоматизираната система и да 

уведоми другите държави членки, 

Комисията и Агенцията на 

Европейския съюз в областта на 

убежището. След това кандидатите, 

които е трябвало да бъдат 

разпределени към тази държава 

членка, следва да бъдат разпределени 

към другите държави членки вместо 

към нея. Държавата членка, която 

временно не участва в коригиращия 

механизъм за разпределение, следва да 

заличава се 
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направи солидарна вноска в размер на 

250 000 EUR за всеки кандидат, който 

не е приет, в полза на държавата 

членка, определена като 

компетентна за разглеждане на 

молбата му. Комисията следва да 

определи практически в акт за 

изпълнение реда и условията за 

прилагане на механизма за солидарни 

вноски. Агенцията на Европейския 

съюз в областта на убежището ще 

извършва мониторинг и ежегодно ще 

докладва на Комисията относно 

прилагането на механизма за 

финансова солидарност. 

Or. en 

Обосновка 

Това изменение се предлага, тъй като докладчикът препоръчва заличаване на член 37. 

 

Изменение  19 

Предложение за регламент 

Съображение 38 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (38a) Информацията относно 

кандидатите за международна 

закрила в Съюза би могла да бъде от 

полза за властите в третата страна, 

от която са се преместили 

кандидатите, търсещи 

международна закрила. Предвид 

нарасналата заплаха за 

информационните системи на ЕС и 

трети страни и тъй като 

предвидената в настоящия регламент 

система ще предполага, че всички 

регистрации ще получават уникален 

идентификационен номер, държавите 

членки, както и отговорните агенции 

на Съюза следва да предприемат 

всички необходими и пропорционални 

мерки, за да се гарантира, че данните 

се съхраняват по сигурен начин. 
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Or. en 

Обосновка 

Кандидатите за международна закрила, не на последно място тези, които бягат от 

политическо преследване, често бягат от режими в трети страни, които биха могли 

да имат интерес от откриване на кандидата. Предвид повишеното и систематично 

използване от редица страни на хакерски атаки и информационната война, както 

държавите членки, така и агенциите на ЕС следва да предприемат всички необходими 

предпазни мерки, за да се гарантира, че данните за лицата, подали молба за 

международна закрила в Европа, не се озовават в неподходящи ръце. 

 

Изменение  20 

Предложение за регламент 

Съображение 45 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(45) Процедурата по разглеждане 

следва да се използва за приемането на 

обща информационна брошура 

относно Дъблин/Евродак; както и за 

специална брошура за непридружени 

ненавършили пълнолетие; за 

стандартен формуляр за обмен на 

информация от значение за 

непридружени ненавършили 

пълнолетие; за единните условия за 

консултация и обмен на информация от 

значение относно ненавършили 

пълнолетие и зависими лица; за 

единните условия относно подготовката 

и предаването на искания за поемане на 

отговорност и уведомления за обратно 

приемане; за двата списъка с относими 

преки и косвени доказателства и 

тяхното периодично преработване; за 

временното удостоверение (laissez-

passer); за единните условия за 

консултация и обмен на информация 

относно прехвърлянията; за стандартен 

формуляр за обмен на данни преди 

прехвърлянето; за общ здравен 

сертификат; за единните условия и 

практическите механизми за обмен на 

здравна информация за лицето преди 

прехвърлянето и за сигурни електронни 

(45) Процедурата по разглеждане 

следва да се използва за приемането на 

стандартен формуляр за обмен на 

информация от значение за 

непридружени ненавършили 

пълнолетие; за единните условия за 

консултация и обмен на информация от 

значение относно ненавършили 

пълнолетие и зависими лица; за 

единните условия относно подготовката 

и предаването на искания за поемане на 

отговорност и уведомления за обратно 

приемане; за двата списъка с относими 

преки и косвени доказателства и 

тяхното периодично преработване; за 

временното удостоверение (laissez-

passer); за единните условия за 

консултация и обмен на информация 

относно прехвърлянията; за стандартен 

формуляр за обмен на данни преди 

прехвърлянето; за общ здравен 

сертификат; за единните условия и 

практическите механизми за обмен на 

здравна информация за лицето преди 

прехвърлянето и за сигурни електронни 

средства за предаване на исканията. 
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средства за предаване на исканията. 

Or. en 

Обосновка 

Тази промяна е направена поради промяна в член 6, където докладчикът прехвърля 

отговорността за разработване на информационни материали от Комисията върху 

Агенцията. Това предполага, че необходимостта от акт за изпълнение в този случай 

се отстранява. 

 

Изменение  21 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – буква к 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

k) „представител“ означава лице 

или организация, назначени от 

компетентните органи да помагат 

на непридружен ненавършил 

пълнолетие и да го представляват в 

процедурите, предвидени в настоящия 

регламент, с цел гарантиране на 

висшия интерес на детето и при 

необходимост упражняване на 

правата на ненавършилия 

пълнолетие. Когато една организация 
е назначена като представител, тя 

определя лице, отговорно за 

изпълнението на нейните 

задължения по отношение на 

ненавършилия пълнолетие, в 

съответствие с настоящия 

регламент; 

k) „попечител“ означава лице 

съгласно определението в член [4, 

параграф 2, буква е)] от Регламент 

(ЕС) № XXX/XXX [Регламент за 

процедурите] 

Or. en 

Обосновка 

Предложението на докладчика цели да съгласува терминологията с Регламента за 

процедурите за убежище (РПУ) и Директивата относно условията на приемане 

(ДОУП), които са заменили понятието „представител“ с „попечител“. Терминът 

„попечител“ е дефиниран в РПУ и формулировката тук е препратката, използвана в 

ДОУП. 
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Изменение  22 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 2 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Когато не може да бъде посочена 

компетентна държава членка на 

основата на критериите, изброени в 

настоящия регламент, първата 

държава членка, пред която е 

подадена молбата за международна 

закрила, е компетентна за 

разглеждането ѝ. 

Когато не може да бъде посочена 

компетентна държава членка на 

основата на критериите, изброени в 

настоящия регламент, държавата 

членка, компетентна за 

разглеждането на молбата за 

международна закрила, се определя в 

съответствие с процедурата, 

определена в член 24а. 

Or. en 

Обосновка 

The proposal in this amendment constitutes a major novelty in the Dublin regulation. In cases 

where an applicant has not registered in the Member State of first irregular entry, or any 

other Member State, it has until now been practically impossible for the determining Member 

State to return the applicant as it is impossible to conclusively determine the responsible 

Member State. In practice the result has often been that the Member State to which the 

applicant has moved irregularly would de facto have no choice but to assume responsibility 

for the application. In practice this has implied that applicants that manage to evade 

registration by Member States achieve de facto a free choice of destination country. It has 

also implied that Member States have known that registering an applicant would likely imply 

that they would have to assume responsibility for the applicant which has promoted wave-

through policies amongst Member States for applicants wishing to continue traveling towards 

other Member States. The provision in this amendment implies that any applicant registered 

in a state they could not have entered directly into from a third country would be 

automatically relocated to another Member State. This effectively removes the primary driver 

of secondary movements and incentivises Member States to register all applicants as soon as 

possible. 

 

Изменение  23 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 2 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Когато е невъзможно кандидатът да 

бъде прехвърлен в първоначално 

посочената за компетентна държава 

Когато е невъзможно кандидатът да 

бъде прехвърлен в първоначално 

посочената за компетентна държава 
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членка, тъй като са налице основателни 

опасения да се смята, че в тази 

държава членка съществуват 

системни недостатъци в 

процедурата по предоставяне на 

убежище и в условията за приемане на 

кандидати, които създават риск от 

нечовешко или унизително 

отношение по смисъла на член 4 от 

Хартата на основните права на 

Европейския съюз, определящата 

държава членка продължава да 

разглежда критериите, предвидени в 

глава III, за да установи дали друга 

държава членка може да бъде посочена 

за компетентна. 

членка, тъй като са налице основателни 

опасения да се смята, че би бил 

подложен на реален риск от тежко 

нарушение на основните му права, 

определящата държава членка 

продължава да разглежда критериите, 

предвидени в глава III, за да установи 

дали друга държава членка може да 

бъде посочена като компетентна, при 

условие че това няма да удължи 

процедурата за прекомерно дълъг срок. 

Or. en 

Обосновка 

Определението на системни недостатъци причини разнобой между съдебните 

решения от различни национални съдилища, въпреки насоките на Европейския съд по 

правата на човека по делото Tarakhel с/у Швейцария. Тук предложените промени са 

направени, за да се гарантира правната яснота и еднакво прилагане на принципа, че 

хората не трябва да бъдат предавани, ако те са изправени пред реалната опасност 

от тежки форми на малтретиране съгласно член 3 от ЕКПЧ (член 4 от Хартата). 

Изменението е в съответствие с предложените изменения на член 28, параграф 4 

относно средствата за защита. 

 

Изменение  24 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 2 – алинея 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Когато прехвърлянето не може да се 

осъществи съгласно настоящия 

параграф към никоя държава членка, 

посочена въз основа на предвидените в 

глава III критерии, или към първата 

държава членка, в която е била подадена 

молбата, определящата държава 

членка става компетентна държава 

членка. 

Когато прехвърлянето не може да се 

осъществи съгласно настоящия 

параграф към никоя държава членка, 

посочена въз основа на предвидените в 

глава III критерии, или към първата 

държава членка, в която е била подадена 

молбата, държавата членка, 

компетентна за разглеждането на 

молбата за международна закрила, се 

определя в съответствие с 

процедурата, определена в член 24а. 
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Or. en 

Обосновка 

The proposal in this amendment constitutes a major novelty in the Dublin regulation. In cases 

where an applicant has not registered in the Member State of first irregular entry, or any 

other Member State, it has until now been practically impossible for the determining Member 

State to return the applicant as it is impossible to conclusively determine the responsible 

Member State. In practice the result has often been that the Member State to which the 

applicant has moved irregularly would de facto have no choice but to assume responsibility 

for the application. In practice this has implied that applicants that manage to evade 

registration by Member States achieve de facto a free choice of destination country. It has 

also implied that Member States have known that registering an applicant would likely imply 

that they would have to assume responsibility for the applicant which has promoted wave-

through policies amongst Member States for applicants wishing to continue traveling towards 

other Member States. The provision in this amendment implies that any applicant registered 

in a state they could not have entered directly into from a third country would be 

automatically relocated to another Member State. This effectively removes the primary driver 

of secondary movements and incentivises Member States to register all applicants as soon as 

possible. 

 

Изменение  25 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Преди да приложи критериите 

за определяне на компетентната 

държава членка в съответствие с 

глави III и IV, първата държава 

членка, в която е била подадена 

молбата за международна закрила: 

заличава се 

а)  проверява дали молбата за 

международна закрила не е 

недопустима съгласно член 33, 

параграф 2, букви б) и в) от 

Директива 2013/32/ЕС, когато 

държава, която не е държава членка, 

се счита за първа страна на убежище 

или за сигурна трета страна за 

кандидата; както и 

 

б)  разглежда молбата по ускорена 

процедура съгласно член 31, параграф 

8 от Директива 2013/32/ЕС, когато са 

налице следните основания: 
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i)  кандидатът е гражданин на 

трета държава или е лице без 

гражданство и преди обичайно е 

пребивавал в тази държава, посочена 

като сигурна трета страна на 

произход в общия списък на ЕС на 

сигурните страни на произход, 

установен с Регламент [Предложение 

COM(2015) 452, 9.9.2015 г.]; или 

 

ii)  има сериозни причини, поради 

които може да се смята, че 

кандидатът представлява опасност 

за националната сигурност или 

обществения ред на държавата 

членка, или кандидатът е бил 

принудително изгонен поради 

сериозни причини, свързани с 

националната сигурност или 

обществения ред, съгласно 

националното право. 

 

Or. en 

Обосновка 

Следва да се припомни, че този въпрос е свързан с РПУ, който урежда използването 

на тези процедури. Щом компетентните държави членки са определени в 

съответствие с Регламента от Дъблин, ще бъде възможно тази държава членка да 

извършва проверки за допустимост. Докладчикът обаче счита, че въвеждането на 

тези проверки преди „критериите от Дъблин“ би означавало значителна 

допълнителна тежест за държавите членки по външните граници. По този начин то 

ще намали стимулите им за надлежно регистриране на кандидатите и ще стимулира 

вторични придвижвания. 

 

Изменение  26 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Когато държавата членка 

счита дадена молба за недопустима 

или разгледа дадена молба по ускорена 

процедура съгласно параграф 3, тази 

държава членка се счита за 

компетентната държава членка. 

заличава се 
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Or. en 

Обосновка 

Следва да се припомни, че този въпрос е свързан с РПУ, който урежда използването 

на тези процедури. Щом компетентните държави членки са определени в 

съответствие с Регламента от Дъблин, ще бъде възможно тази държава членка да 

извършва проверки за допустимост. Докладчикът обаче счита, че въвеждането на 

тези проверки преди „критериите от Дъблин“ би означавало значителна 

допълнителна тежест за държавите членки по външните граници. По този начин то 

ще намали стимулите им за надлежно регистриране на кандидатите и ще стимулира 

вторични придвижвания. 

 

Изменение  27 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Държавата членка, която е 

разгледала дадена молба за 

международна закрила, включително в 

случаите по параграф 3, е компетентна 

да разглежда всички допълнителни 

сведения или последваща молба от този 

кандидат в съответствие с членове 40, 

41 и 42 от Директива 2013/32/ЕС, 

независимо от това дали кандидатът е 

напуснал или е бил изведен от 

териториите на държавите членки. 

5. Държавата членка, която е била 

компетентна за разглеждането на 
молба за международна закрила, е 

компетентна да разглежда всички 

допълнителни сведения или последваща 

молба от този кандидат в съответствие с 

членове 40, 41 и 42 от Директива 

2013/32/ЕС, независимо от това дали 

кандидатът е напуснал или е бил 

изведен от териториите на държавите 

членки. 

Or. en 

Обосновка 

Изменението предлага техническо изменение, за да се поясни, че следва да се прилага 

постоянно задължение, след като дадена държава членка е определена, а не след като 

се разгледат критериите от Дъблин. Докладчикът споделя становището на 

Комисията, че стабилната отговорност за молбите ще доведе до по-добре 

функционираща система, но за да бъде в състояние да се приложи подобна разпоредба 

в действителност, е от ключово значение да се гарантира, че отговорността за 

молбите се разпределя поравно между държавите членки. 

 

Изменение  28 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 2 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Кандидатът подава възможно 

най-бързо и най-късно по време на 

интервюто по член 7 всички елементи 

и информация, имащи отношение към 

определянето на компетентната държава 

членка, и сътрудничи на компетентните 

органи на държавите членки. 

2. Кандидатът подава възможно 

най-бързо и всички елементи и 

информация, имащи отношение към 

определянето на компетентната държава 

членка, и сътрудничи на компетентните 

органи на държавите членки. 

Компетентните органи вземат 

предвид елементите и 

информацията, необходими за 

определяне на компетентната 

държава членка, само ако те са били 

подадени преди окончателното 

решение за определяне на 

компетентната държава членка. 

Or. en 

Обосновка 

Your rapporteur agrees that there should be a clear obligation on the applicant to cooperate 

with the authorities, at the same time rigid procedural requirements increase the risk for 

complicated and time consuming litigation. It should also be noted that although applicants 

should communicate all information that is available to them as soon as possible, it is not 

certain that all relevant information is immediately available to them. Such information could 

concern for example the presence of family members in other Member States. Given the 

current lack of appropriate information to applicants in many Member States the interview in 

Article 7 could also serve as an opportunity to identify possible additional information that 

could help determine correctly the responsible Member State, it should therefore be possible 

to submit information also after the interview but not after the authorities have reached a 

final decision on the Member State responsible. 

 

Изменение  29 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Ако кандидат не изпълнява 

задълженията, предвидени в член 4, 

параграф 1, компетентната държава 

членка съгласно настоящия 

регламент разглежда молбата по 

ускорена процедура в съответствие с 

член 31, параграф 8 от Директива 

заличава се 
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2013/32/ЕС. 

Or. en 

Обосновка 

Your rapporteur agrees on the need to remove the incentives for secondary movements but 

proposes to tackle the underlying reasons that applicants move. Accelerated procedures 

should be considered as a practical tool to improve the efficiency of the procedures in cases 

where it will be relatively easy for the administration to reach a decision. In the view of the 

rapporteur they do not however constitute an effective sanction. Although the proposal to 

push all absconding applicants into accelerated procedures has been presented by the 

commission as a sanction it might actually imply that applicants with a high likelihood of 

getting a favourable decision would consider the accelerated procedure as more attractive 

than a normal procedure. The intended sanction could thus in practice be considered by some 

applicants even to be an incentive. For the Member State administrations it would also imply 

the risk of having to manage complex applications under unreasonably short deadlines. 

 

Изменение  30 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. В хода на процедурите по 

настоящия регламент кандидатът 

няма право да се ползва от условията 

на приемане, предвидени в членове 

14—19 от Директива 2013/33/ЕС, с 

изключение на спешните медицински 

грижи, в никоя друга държава членка, 

освен в тази, в която той трябва да 

се намира. 

заличава се 

Or. en 

Обосновка 

Your rapporteur agrees on the need to remove the incentives for secondary movements but 

proposes to tackle the underlying reasons that applicants move. The commission has clarified 

in recital 22 that the withholding of reception conditions must be in conformity with the 

requirements of the charter of fundamental rights, which in practice implies that hardly any 

reception conditions currently offered could legally be withheld. Several Member States as 

well as NGOs have also pointed out that imposing far reaching limits to the access to basic 

needs would be unconstitutional in a number of Member States. Your rapporteur is of the 

view that applicants that abscond from the Member State that is responsible for their 

application should be promptly returned to the responsible Member State. The process to 
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return the applicants should however be dignified and respect the fundamental rights of 

applicants. 

 

Изменение  31 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 1 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. От момента на подаването в 

държава членка на молбата за 

международна закрила по смисъла на 

член 21, параграф 2, компетентните 

органи на тази държава членка 

информират кандидата за прилагането 

на настоящия регламент и за неговите 

задължения, предвидени в член 4, 

както и за последиците от тяхното 

неизпълнение, предвидени в член 5 , и 

по-специално : 

1. От момента на подаването в 

държава членка на молбата за 

международна закрила по смисъла на 

член 27 от [Предложение за 

регламент за процедурите за 

предоставяне на убежище] 

компетентните органи на тази 

държава членка информират кандидата 

за прилагането на настоящия регламент, 

и по-специално: 

Or. en 

Обосновка 

The process of applying for asylum is regulated by the Asylum Procedures Regulation (APR) 

has three main steps, the making of the application, registration and finally lodging. The first 

step of "making" is the least formal one and Article 26(1) in the APR foresees the provision of 

basic information already at this step about the two further steps. The registration of the 

application is the first more structured step in the application process where the applicant 

gives basic information to the authorities. It is your rapporteurs view that this step of the 

procedure should also mark the start for information measures towards the applicant, not 

least since the applicant is required to submit all elements required for the application at the 

stage of lodging the application it would seem sensible to use the point of registration as a 

starting point for ensuring the applicant has all the relevant information in order to 

understand and comply with the provisions of the Regulation. The last sentence is moved to a 

point in the list below this paragraph for clarity through the amendment below. 

 

Изменение  32 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 1 – буква a а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 aa) задълженията на кандидата, 

предвидени в член 4, както и 
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последиците при неспазване, посочени 

в член 5; 

Or. en 

Обосновка 

Текстът е преместен от 6, параграф 1, за да го постави в списъка, тъй като това 

повишава разбирането и яснотата на формулировката. 

 

Изменение  33 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 1 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) относно целите на настоящия 

регламент и последиците от подаването 

на друга молба в друга държава членка, 

както и последиците от напускането на 

държавата членка, в която той е 

длъжен да се намира, по време на 

фазите, през които се определя 

държавата членка, която е компетентна 

по смисъла на настоящия регламент, и 

се разглежда молбата за международна 

закрила , и по-специално че 

кандидатът няма право да се ползва 

от условията на приемане, 

предвидени в членове 14—19 от 

Директива 2013/33/ЕС, в никоя друга 

държава членка, освен в тази, в която 

той трябва да се намира, с 

изключение на спешните медицински 

грижи ; 

б) относно целите на настоящия 

регламент и последиците от подаването 

на друга молба в друга държава членка, 

както и последиците от напускането на 

държавата членка, където той е 

задължен да присъства по време на 

фазата, през която се определя 

държавата членка, която е компетентна 

по смисъла на настоящия регламент, и 

се разглежда молбата за международна 

закрила; 

Or. en 

Обосновка 

Докладчикът предлага по-прост и по-общ текст в това отношение, не на последно 

място тъй като задържането на материални условия на приемане в член 5 отпада. 
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Изменение 34 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 1 – буква в a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ва) относно разпоредбите за 

събиране на семейството и във връзка 

с това относно приложимото 

определение на понятието членове на 

семейството и роднини, както и 

относно необходимостта от това 

заявителят да разкрие на ранен етап 

от процедурата всяка уместна 

информация, която може да помогне 

за установяване на 

местонахождението на членовете на 

семейството или на други роднини, 

намиращи се в държавите членки, 

както и относно всяка помощ, която 

държавата членка може да 

предостави по отношение на 

издирването на членове на 

семейството или роднини; 

Or. en 

Обосновка 

За по-голяма яснота разпоредбите относно семейното единство бяха преместени от 

параграфа относно личното интервю и разширени, за да се гарантира, че заявителят 

е уведомен относно приложимото определение на понятието за семейство съгласно 

правилата на настоящия регламент. 

 

Изменение 35 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 1 – буква в б (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 вб) относно възможността 

съгласно член 19 за искане на 

прилагане на дискреционната клауза 

от страна на която и да било 

държава членка, от държавата 

членка, където се намират, както и 
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относно специфичните условия, 

свързани с процедурата; 

Or. en 

Обосновка 

Процедурата по член 19 ще даде възможност на кандидата да подаде искане за 

прилагане на дискреционната клауза в определена държава членка, когато 

кандидатът вече се намира в първата държава членка на пребиваване. Това е мярка, 

имаща за цел да възпре вторичните движения, както и предоставянето на определена 

степен на свобода на търсещото убежище лице. Включването тук би означавало, че 

органите ще трябва да предоставят информация за съществуването на тази 

процедура и реда и условията, свързани с нея. 

 

Изменение 36 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 1 – буква г 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) относно индивидуалното 

интервю съгласно член 7 и 

задължението да се предостави и да 

се обоснове информация за 

присъствието на членове на 

семейството, роднини или други 

близки в държавите членки, 

включително начините, по които 

кандидатът може да подаде тази 

информация; 

г) относно целта на 

индивидуалното интервю съгласно член 

7, както и относно това каква 

информация ще бъде поискана да бъде 

представена от кандидата  по време 

на интервюто; 

Or. en 

Обосновка 

Като се има предвид новата буква в)а, посветена на информацията, свързана с 

откриването на семейства, предлагаме този параграф да се съсредоточи върху 

предоставянето на информация на заявителя относно целите на личното интервю, 

както и относно това каква информация ще се очаква от него да предостави на 

органите. 

 

Изменение 37 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 1 – буква д 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) относно възможността за 

обжалване на решение за прехвърляне в 

срок от 7 дни след уведомяването и 

относно обстоятелството, че това 

обжалване е ограничено до 

преценката на това дали са нарушени 

член 3, параграф 2 във връзка с 

наличието на риск от нечовешко или 

унизително отношение или членове 

10—13 и член 18 ; 

д) на възможността и условията за 

обжалване на решение за прехвърляне и 

правото на ефективни правни 

средства за защита пред съд или 

правораздавателен орган, в 

съответствие с член 28, включително 

в ситуации, когато няма взето 

решение за прехвърляне; 

Or. en 

Обосновка 

Това изменение се прави, за да се вземат предвид измененията в член 28. Освен това 

сега изрично споменава правото на ефективни правни средства за защита в случаите, 

когато няма прехвърляне, например прехвърляне за събирането на семейството. 

 

Изменение 38 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 1 – буква и а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 иа) в случай на непридружени 

малолетни и непълнолетни лица, 

относно ролята и отговорностите на 

попечителя; 

Or. en 

Обосновка 

От решаващо значение е, непридружените малолетни и непълнолетни лица да 

получават подходяща информация относно ролята и отговорностите на 

попечителите в общата европейска система за убежище, тъй като това би 

допринесло за повишаване на доверието в системата за предоставяне на убежище, 

осигуряване на висока степен на защита и би насърчило непридружените малолетни и 

непълнолетни лица да не се укриват. 
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Изменение 39 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 1 – буква и б (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 иб) относно право да поиска 

безплатна правна помощ и 

представителство на всеки етап от 

процедурата в съответствие с 

членове 14 и 15 от [Предложение за 

регламент относно процедурите за 

убежище]; 

Or. en 

Обосновка 

The revision of the Asylum Procedures Regulation includes a provision granting applicants 

access to free legal assistance, your rapporteur is of the view that it is imperative to inform 

the applicant of this right in order to ensure that the applicant gets the appropriate support to 

provide the correct information in a timely way. Ensuring the access to legal assistance early 

on in the process, although an investment in the system, will be an important measure to 

increase the trust and cooperation in the system from the side of applicants and should ensure 

a better quality in first instance decisions, reducing the need to have recourse to costly and 

time consuming appeals. 

 

Изменение 40 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 1 – буква и в (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ив) относно наличието на 

информационен уебсайт, създаден в 

съответствие с член 6, параграф 3а; 

Or. en 

Обосновка 

Член 6, параграф 3а въвежда специален информационен уебсайт, управляван от 

Агенцията на ЕС в областта на убежището, и би било уместно на кандидата да бъде 

предоставена информация относно този уебсайт, за да му се помогне да се 

информира сам. 
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Изменение 41 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 2 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Информацията, посочена в параграф 1, 

се предоставя в писмена форма на език, 

който кандидатът разбира или за който 

с основание се предполага, че разбира. 

Държавите членки използват общата 

брошура, създадена за тази цел 

съгласно параграф 3. 

Информацията, посочена в параграф 1, 

се предоставя в писмена форма на език, 

който кандидатът разбира, в сбит, 

прозрачна, разбираема и лесно 

достъпна форма, като се използва 

ясен и прост език. По отношение на 

малолетни и непълнолетни лица, и в 

частност на непридружените 

малолетни и непълнолетни лица, 

информацията се предоставя по 

подходящ за детето начин от 

подходящо обучен персонал. 

Държавите членки използват общите 

информационни материали, 

изготвени за тази цел съгласно 

параграф 3. 

Or. en 

Обосновка 

Важно е да се гарантира, че на децата, и по-специално непридружените малолетни и 

непълнолетни лица, се предоставят информационни материали, адаптирани към 

специфичните им потребности. Ако искаме търсещите убежище лица да 

сътрудничат в рамките на общата европейска система за убежище и да не 

предприемат вторични придвижвания, то от първостепенно значение е те да 

разполагат с точна и адаптирана информация за процедурите, които трябва да 

следват. 

 

Изменение 42 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 2 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

При нужда и с цел правилното 

разбиране от кандидата 

информацията се предоставя и устно, 

например във връзка с 

индивидуалното интервю по член 7. 

Информацията се предоставя веднага 

след регистриране на молбата. 

Информацията се предоставя в 

писмена и устна форма, когато е 

необходимо с подкрепата на 
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мултимедийно оборудване. Устна 

информация може да се предоставя в 

индивидуални или групови занятия и 

кандидатите разполагат с 

възможността да задават въпроси 

относно процедурните стъпки, които 

се очаква те да следват по отношение 

на процеса на определяне на 

компетентната държава членка в 

съответствие с настоящия 

регламент. В случаите на малолетни 

и непълнолетни лица информацията 

се предоставя по подходящ за детето 

начин от подходящо обучен персонал 

и с участието на попечителя. 

Or. en 

Обосновка 

Ако искаме търсещите убежище лица да сътрудничат в рамките на общата 

европейска система за убежище и да не предприемат вторични придвижвания, то от 

първостепенно значение е те да разполагат с точна и адаптирана информация за 

процедурите, които трябва да следват. Предоставянето на устна информация, 

както и възможността за задаване на въпроси относно процедурите, може 

значително да подобри разбирането на процедурите от отделния кандидат и това да 

подобри неговото сътрудничество с властите и да намали случаите на укриване и 

вторични движения. 

 

Изменение 43 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Комисията приема актове за 

изпълнение относно изготвянето на 

обща брошура, както и специална 

брошура за непридружени 

ненавършили пълнолетие, съдържащи 

поне информацията, посочена в 

параграф 1 от настоящия член. Тази 

обща брошура включва и информация 

относно прилагането на Регламент (ЕС) 

[Предложение за регламент за 

преработване на Регламент (ЕС) № 

603/2013], и по-специално целта, за 

3. Агенцията на Европейския 

съюз в областта на убежището, в 

тясно сътрудничество с 

компетентните национални агенции, 

общи информационни материали, 

съдържащи поне информацията, 

посочена в параграф 1 от настоящия 

член. Тези общи информационни 

материали включват и информация 

относно прилагането на Регламент (ЕС) 

[Предложение за регламент за 

преработване на Регламент (ЕС) № 



 

PE599.751v02-00 42/102 PR\1118296BG.docx 

BG 

която данните на даден кандидат могат 

да бъдат обработвани в Евродак. 

Общата брошура се изготвя по такъв 

начин, че да дава възможност на 

държавите членки да я попълват с 

допълнителна специфична за тях 

информация. Тези актове за 

изпълнение се приемат в 

съответствие с процедурата по 

разглеждане, посочена в член 56, 

параграф 2 от настоящия регламент. 

603/2013], и по-специално целта, за 

която данните на даден кандидат могат 

да бъдат обработвани в Евродак. 

Общите информационни материали 
се изготвят по такъв начин, че да 

дават възможност на държавите членки 

да ги допълват с допълнителна 

специфична за тях информация. 

Агенцията на Европейския съюз в 

областта на убежището създава 

специални информационни 

материали, предназначени по-

специално за следните целеви групи: 

 а)  пълнолетни кандидати; 

 б)  непридружени малолетни и 

непълнолетни лица; 

 в)  придружени малолетни и 

непълнолетни лица; 

 Следва да бъдат разработени 

специфични информационни 

материали за случаите, в които се 

прилага коригиращият механизъм за 

разпределение и в които се прилагат 

обичайните процедури по настоящия 

регламент. 

Or. en 

Обосновка 

If we want asylum seekers to operate within the official Common European Asylum System 

and not engage in secondary movements it is crucial that they are provided with accurate and 

adapted information about the procedures that they are expected to follow. It would seem 

reasonable that the European Asylum Agency as the expert agency in this field be given the 

task to create these information materials. By asking the agency to cooperate with national 

authorities which are responsible for the reception of asylum seekers on the ground it is 

hoped that the practical usefulness of the materials can be improved. It would also seem 

reasonable to specify that the information shall be translated and made available in at least 

the major languages spoken by asylum seekers arriving in Europe as the usefulness of 

handing out information in Greek or Italian to Syrian or Afghan applicants is mostly not very 

high. 

 

Изменение 44 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 3 a (нов) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3a. Агенцията на Европейския 

съюз в областта на убежището 

предоставя специален уебсайт с 

информация относно общата 

европейска система за убежище, и по-

специално относно действието на 

настоящия регламент, насочен към 

кандидати за международна закрила, 

както и към потенциални кандидати. 

Информацията на уебсайта трябва 

да бъде изчерпателна и 

актуализирана и да се предоставя в 

сбита, прозрачна, разбираема и лесно 

достъпна форма, на ясен и прост 

език, и да бъде налична на всички 

основни езици, използвани от 

кандидатите за международна 

закрила, които пристигат в Европа. 

Or. en 

Обосновка 

Чрез предоставянето на специален уебсайт, посветен на практическото 

функциониране на ОЕСУ, насочен към търсещите убежище лица и към лица, 

потенциално търсещи убежище в Европа, ние ще можем едновременно да предложим 

бърз и лесен достъп до информация за хора, които вече са кандидатствали за 

международна закрила в Европа, както и да опровергаем митовете и 

дезинформацията, пропагандирани от страна на контрабандистите на хора и други, 

така че хората, които е малко вероятно да отговарят на условията за 

международна закрила, да не предприемат ненужно опасни и скъпи пътувания през 

Средиземно море, за да  подадат молба за международна закрила в Европа. 

 

Изменение 45 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 3 б (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3б. Компетентните органи на 

държавите членки държат 

кандидатите в течение относно 

напредъка на процедурите, 

изпълнявани съгласно настоящия 
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регламент по отношение на техните 

кандидатури. Тази информация се 

предоставя в писмен вид на редовни 

интервали от време. В случай на 

малолетни и непълнолетни лица 

компетентните органи информират 

както самото малолетно или 

непълнолетно лице, така и 

попечителя му, при същите условия. 

На Комисията се предоставя 

правомощието да приема актове за 

изпълнение за определяне на реда и 

условията за предоставяне на такава 

информация. Тези актове за 

изпълнение се приемат в 

съответствие с процедурата по 

разглеждане, посочена в член 56, 

параграф 2. 

Or. en 

Обосновка 

От съществено значение е кандидатите да бъдат информирани за напредъка на 

тяхната кандидатура, с цел да се осигури доверие в системата за предоставяне на 

убежище. 

 

Изменение 46 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. С цел да улесни процедурата за 

определяне на компетентната държава 

членка, определящата държава членка 

провежда индивидуално интервю с 

кандидата , освен ако кандидатът се е 

укрил или информацията, 

предоставена от кандидата съгласно 

член 4, параграф 2, е достатъчна за 

определяне на компетентната държава 

членка . Освен това интервюто дава 

възможност информацията, 

предоставена на кандидата в 

съответствие с член 6, да бъде правилно 

разбрана. 

1. С цел да улесни процедурата за 

определяне на компетентната държава 

членка, определящата държава членка 

провежда индивидуално интервю с 

кандидата. Определящата държава 

членка трябва активно да задава 

въпроси по всички аспекти на 

молбата, което би дало възможност 

за определяне на компетентната 

държава членка. Освен това интервюто 

дава възможност информацията, 

предоставена на кандидата в 

съответствие с член 6, да бъде правилно 

разбрана. 
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Or. en 

Обосновка 

This amendment should be read together with 7(1a)new since it moves certain elements to this 

AM for clarity of structure. Your rapporteurs view is that it would make sense to introduce an 

obligation on the Member State carrying out the interview to proactively attempt to gather as 

much information as possible that can help in establishing correctly the responsible Member 

State. It is for example important that the person conducting the interview asks questions on 

the presence of family and other things even if the applicant does not provide this information 

automatically. Your rapporteur suggests keeping the proposal from the commission to allow 

Member State to omit the interview in cases where the applicant has absconded or where the 

information provided is sufficient for a determination. In these cases the applicant should 

however have the right to provide additional information. 

 

Изменение 47 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 1 a (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. Държавата членка може да се 

въздържи от провеждането на 

индивидуално интервю, в случай че  

кандидатът се е укрил или 

информацията, предоставена от 

кандидата съгласно член 4, параграф 

2, е достатъчна за определяне на 

компетентната държава членка. В 

случаите, в които държавата членка 

не проведе интервюто, тя предоставя 

на кандидата възможността да 

представи всякаква допълнителна 

информация, която е от значение за 

правилното определяне на 

компетентната държава членка, 

преди да бъде взето окончателно 

решение за прехвърляне на кандидата 

в компетентната държава членка 

съгласно член 30, параграф 1. 

Or. en 

Обосновка 

This amendment should be read together with 7(1) since it moves certain elements to this AM 

for clarity of structure. Your rapporteurs view is that it would make sense to introduce an 
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obligation on the Member State carrying out the interview to proactively attempt to gather as 

much information as possible that can help in establishing correctly the responsible Member 

State. Your rapporteur suggests keeping the proposal from the commission to allow Member 

State to omit the interview in cases where the applicant has absconded or where the 

information provided is sufficient for a determination. In these cases the applicant should 

however have the right to provide additional information. 

 

Изменение 48 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Индивидуалното интервю се 

провежда на език, който кандидатът 

разбира или за който с основание се 

предполага, че разбира, и на който 

той може да разговаря. Когато е 

необходимо, държавите членки 

прибягват до устен преводач, който е 

способен да осигури подходяща 

комуникация между кандидата и 

лицето, провеждащо индивидуалното 

интервю. 

3. Индивидуалното интервю се 

провежда на език, който кандидатът 

разбира и на който той може да 

разговаря. Интервютата с 

малолетни и непълнолетни лица се 

провеждат по подходящ за детето 

начин в присъствието на попечителя 

и когато е приложимо, в 

присъствието на правния или друг 

съветник. Когато е необходимо, 

държавите членки прибягват до 

квалифициран устен преводач, който е 

способен да осигури подходяща 

комуникация между кандидата и 

лицето, провеждащо индивидуалното 

интервю. 

Or. en 

Обосновка 

Важно е интервютата на деца, било те придружени или не, да се провеждат по 

подходящ за детето начин, заедно с попечителя. Изменението включва също така 

промяна, с която да се поясни, че интервюто винаги се провежда на език, разбиран от 

заявителя и че устният преводач трябва да бъде квалифициран. 

 

Изменение 49 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Държавата членка, провеждаща 5. Държавата членка, провеждаща 
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индивидуалното интервю, изготвя 

писмено резюме на интервюто, 

съдържащо поне основната 

информация, предоставена от кандидата 

по време на интервюто. Това резюме 

може да бъде под формата на доклад 

или на стандартен формуляр. Държавата 

членка прави необходимото кандидатът 

и/или правният съветник или друг 

консултант, който представлява 

кандидата, своевременно да има достъп 

до резюмето. 

индивидуалното интервю, изготвя 

писмено резюме на интервюто, 

съдържащо поне основната 

информация, предоставена от кандидата 

по време на интервюто. Това резюме 

може да бъде под формата на доклад 

или на стандартен формуляр. Държавата 

членка прави необходимото кандидатът 

и/или попечителят, правният съветник 

или друг консултант, който 

представлява кандидата, да има достъп 

до резюмето непосредствено след 

интервюто, и във всички случаи преди 

да бъде взето решение за прехвърляне. 

Or. en 

Обосновка 

Изменението се отнася до общото усилие да се въведе понятието за попечители 

вместо от „представители“ за непридружените малолетни или непълнолетни лица (в 

съответствие с  Регламента относно процедурите за убежище и с Директивата 

относно условията на приемане), като добавя елемента, че кандидатът трябва да 

има достъп до резюмето във възможно най-кратки срокове или най-малкото преди да 

бъде взето решение за прехвърляне. Допълнителната работа за администрацията на 

държавите членки, предизвикана от това правило, следва да бъде компенсирана, ако 

допринася за подобряване на качеството на решенията на първа инстанция, като по 

този начин се намалява необходимостта от скъпи и отнемащи време обжалвания 

и/или вторични прехвърляния. 

 

Изменение 50 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Висшият интерес на детето 

следва да бъде от първостепенно 

значение за държавите членки по 

отношение на всички процедури, 

предвидени в настоящия регламент. 

1. Висшият интерес на детето 

следва да бъде главното съображение 

за държавите членки по отношение на 

всички процедури, предвидени в 

настоящия регламент. 

Or. en 

Обосновка 

Следва да се поясни, че висшият интерес на детето трябва да бъде главната грижа, 
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а не едно от съображенията, които да се вземат предвид. 

 

Изменение 51 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 2 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Всяка държава членка, в която е 

длъжен да се намира даден 

непридружен ненавършил пълнолетие, 

осигурява представител, който 

представлява и/или подпомага 

непридружения ненавършил 

пълнолетие във връзка с 

релевантните процедури, предвидени 

в настоящия регламент. 

Представителят следва да има 

необходимата квалификация и 

експертен опит, за да осигури 

зачитането на висшия интерес на 

ненавършилия пълнолетие по време на 

процедурите, провеждани съгласно 

настоящия регламент. Този 

представител има достъп до 

съдържанието на съответните 

документи в досието на кандидата, 

включително до специалната брошура 

за непридружени ненавършили 

пълнолетие. 

Всяка държава членка, в която се 

намира дадено непридружено 

ненавършило пълнолетие лице, 

гарантира, че въпросното лице бива 

представлявано и/или подпомагано от 

попечител във връзка с всички 

процедури, предвидени в настоящия 

регламент. Попечителят следва да има 

необходимата квалификация и 

експертен опит, за да осигури 

зачитането на висшия интерес на 

ненавършилия пълнолетие по време на 

процедурите, провеждани съгласно 

настоящия регламент. Този попечител 

има достъп до съдържанието на 

съответните документи в досието на 

кандидата, включително до 

специалните информационни 

материали за непридружени 

ненавършили пълнолетие лица. 

Попечителят трябва да бъде 

назначен във възможно най-кратки 

срокове, но най-късно в рамките на 

пет дни от датата на подаване на 

молбата. 

Or. en 

Обосновка 

The revised Asylum Procedures Regulation and Reception Conditions Directive refer to the 

terminology of "guardians" rather than "representatives" and in order to ensure coherence 

between the different CEAS instruments the same terminology should be applied also in the 

Dublin regulation. The current Dublin III regulation states that the guardian should assist the 

unaccompanied minor in all procedures which is an important safeguard. Your rapporteur 

therefor suggests removing the limitation introduced by the commission to "the relevant" 

procedures and stay with the present wording. Your rapporteur suggests clarifying that the 

appointment of a guardian should be done as soon as possible, but at least within five days. 
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Изменение 52 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 2 – алинея 1 а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Попечителят участва във възможно 

най-голяма степен в процеса на 

установяване на отговорността на 

държавата членка съгласно 

настоящия регламент. За тази цел 

попечителят подпомага 

малолетното или непълнолетното 

лице да предостави информация във 

връзка с оценката на неговия висш 

интерес в съответствие с параграф 3, 

включително упражняване на 

правото на изслушване, и подкрепя 

сътрудничеството на малолетното 

или непълнолетно лице с други 

участници, като например 

организациите за издирване на 

семейства, когато това е 

целесъобразно, и при надлежно 

спазване на задълженията за 

поверителност спрямо детето. 

Or. en 

Обосновка 

Понастоящем тази разпоредба се съдържа в регламента за прилагане, но предвид 

значението й следва да бъде включена в самия регламент. 

 

Изменение 53 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 3 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) благосъстоянието и социалното 

развитие на ненавършилия пълнолетие; 

б) благоденствието и социалното 

развитие на ненавършилото 

пълнолетие лице, като се отчита по-

специално неговият или нейният 

етнически, религиозен, културен и 

езиков произход на и необходимостта 
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от стабилност и приемственост на 

грижите, режимът на 

попечителство и достъпът до 

здравеопазване и образование; 

Or. en 

Обосновка 

Докладчикът счита, че това са важни допълнения, които следва да се вземат предвид 

при оценка на висшия интерес на детето. 

 

Изменение 54 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 3 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) съображения за сигурност и 

безопасност, по-специално когато 

съществува риск детето да е жертва на 

трафик на хора; 

в) съображенията за безопасност 

и сигурност, по-специално когато има 

риск детето да стане жертва на някаква 

форма на насилие и експлоатация, 

включително трафик на хора; 

Or. en 

Обосновка 

Съдържанието на буквата следва да бъде разширено, така че да обхваща не само на 

трафика, но и други форми на насилие и експлоатация. 

 

Изменение 55 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 3 – буква г a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 га) гаранцията за предаването на 

детето на посочен попечител в 

приемащата държава членка; 

Or. en 
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Обосновка 

Държавите членки следва да гарантират, преди решението за прехвърляне, че има 

гаранция, че ненавършилия пълнолетие лице ще получи попечител в приемащата 

държава членка. Съответният попечител следва да бъде идентифициран и да 

участва в процедурата за прехвърляне преди самото прехвърляне. Освен това следва 

да се отбележи, че това отразява съществуваща разпоредба в член 10, параграф 2 от 

Директивата за връщането (2008/115 (ЕО), в която се посочва, че преди да може да 

бъде извършено прехвърлянето, приемащата държава трябва да е определила 

попечител. 

 

Изменение 56 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 3 – буква г б (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 гб) информацията, предоставена 

от попечителя в държавата членка, в 

която се намира лицето, 

ненавършило пълнолетие. 

Or. en 

Обосновка 

Информацията, предоставена от попечителя, следва да бъде естествена част от 

оценката на висшия интерес. 

 

Изменение 57 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Преди непридружен ненавършил 

пълнолетие да бъде прехвърлен на 

компетентната държава членка или, 

когато е приложимо, на държавата 

членка на разпределение, държавата 

членка, извършваща прехвърлянето, се 

уверява, че компетентната държава 

членка или държавата членка на 

разпределение предприема незабавно 

мерките, предвидени в членове 14 и 24 

от Директива 2013/33/ЕС и член 25 от 

4. Преди непридружен ненавършил 

пълнолетие да бъде прехвърлен на 

компетентната държава членка или, 

когато е приложимо, на държавата 

членка на разпределение, държавата 

членка, извършваща прехвърлянето, се 

уверява, че компетентната държава 

членка или държавата членка на 

разпределение предприема незабавно 

мерките, предвидени в членове 14 и 24 

от Директива 2013/33/ЕС и член 25 от 
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Директива 2013/32/ЕС. Всяко решение 

за прехвърляне на непридружен 

ненавършил пълнолетие се предхожда 

от преценка на неговия висш интерес. 

Преценката се основава на факторите, 

изброени в параграф 3. Преценката се 

извършва бързо от служители с 

квалификации и опит, за да се 

гарантира, че е зачетен висшият интерес 

на непридружения ненавършил 

пълнолетие. 

Директива 2013/32/ЕС. Всяко решение 

за прехвърляне на непридружен 

ненавършил пълнолетие се предхожда 

от преценка на неговия висш интерес. 

Преценката се основава на факторите, 

изброени в параграф 3 и заключенията 

от оценките за всеки от факторите 

трябва да бъдат ясно посочени в 

решението за прехвърляне. Преценката 

се извършва бързо от 

мултидисциплинарен екип с 

квалификации и опит, за да се 

гарантира, че е зачетен висшият интерес 

на ненавършилия пълнолетие. 

Мултидисциплинарната преценка 

включва компетентни служители с 

експертен опит в областта на 

правата на децата и детската 

психология и развитието на детето и 

включва също така попечителя на 

ненавършилия пълнолетие. 

Or. en 

Обосновка 

Подходящата оценка на висшите интереси изисква широк спектър от 

компетентности и следователно не бива да се извършва чрез един отделен член на 

персонала, а по-скоро от мултидисциплинарен екип от възрастни хора, който може 

адекватно да прецени висшия интерес на детето. 

 

Изменение 58 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 5 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 5a. Преди прехвърлянето на 

непридружени ненавършили 

пълнолетие органите трябва да 

гарантират определянето на 

попечител в приемащата държава 

членка. Органите съобщават 

информацията относно попечителя, 

назначен от приемащата държава 

членка, на настоящия попечител, 

заедно с реда и условията на 
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прехвърляне. 

Or. en 

Обосновка 

Осигуряването на правилното предаване от един попечител на друг в случаите на 

прехвърляне на непридружени ненавършили пълнолетие лица може също да се окаже 

ефективен начин да се гарантира, че релевантната информация се предава от един 

попечител на друг, както и че детето получава добър прием в новата държава членка 

и че риска от изчезването на деца  е намален. Освен това следва да се отбележи, че 

това отразява съществуваща разпоредба в член 10, параграф 2 от Директивата за 

връщането (2008/115 (ЕО), в която се посочва, че преди да може да бъде извършено 

прехвърлянето, приемащата държава трябва да е определила попечител. 

 

Изменение 59 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 6 a (нов)  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 6a. Комисията приема делегирани 

актове в съответствие с член 57 за 

допълване на настоящия регламент 

посредством определянето – в 

съответствие с настоящия член – на 

правила и процедури за 

транснационално сътрудничество 

при оценките по отношение на 

висшия интерес на детето. 

Or. en 

Обосновка 

Наличието на делегиран акт относно оценките на висшия интерес ще осигури по-

хармонизиран подход по въпроса между държавите членки. 

 

Изменение 60 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. В отсъствие на член на 

семейството или роднина, както е 

5. В отсъствие на член на 

семейството или роднина, както е 
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посочено в параграфи 2 и 3, 

компетентната държава членка е тази, в 

която непридруженият ненавършил 

пълнолетие е подал за първи път 

своята молба за международна 

закрила, освен ако не е доказано, че 

това не е във висшия интерес на 

ненавършилия пълнолетие. 

посочено в параграфи 2 и 3, 

компетентната държава членка се 

определя от държавата членка, в 

която се намира кандидатът, съгласно 

процедурата в член 15, параграф 1 или 

параграф 1а, освен ако се установи, че 

това не е във висшия интерес на 

ненавършилия пълнолетие. Преди 

установяване на горепосоченото на 

кандидата се разрешава да се 

възползват от процедурите, посочени 

в член 19. 

Or. en 

Обосновка 

In cases where the responsible Member State cannot be determined through criteria of family 

reunification there is a need for a system that would ensure that the applicant is given quick 

access to the asylum procedure and a stable environment where his or her rights can be fully 

respected. It is also important to ensure that unaccompanied minors are not incentivised to 

"go under the radar" but receive appropriate care from the authorities. Furthermore it is 

crucial to establish a fair sharing of the responsibilities between Member States also when it 

comes to unaccompanied minors. Your rapporteur suggests a system where the Member State 

where the child is present would make the determination. If the child has entered this Member 

State directly from a third country the Member State becomes responsible (unless under 

collective allocation, where the rules in chapter VII apply). If the child has entered the 

Member State by passing through other Member States without registering it will be almost 

impossible to ascertain which was the Member State of first entry and responsibility should 

instead be determined randomly among the remaining Member States. This proposal 

effectively breaks the link between the registration of an unaccompanied minor and this 

Member State becoming responsible for the minor which will remove the main reason both 

for applicants to engage in secondary movements and for Member States not to register 

applicants. At the same time it provides a speedy method for determining a responsible 

Member State ensuring quick access to the asylum procedure. 

 

Изменение 61 

Предложение за регламент 

Член 15 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Когато се установи, въз основа на преки 

или косвени доказателства, както са 

описани в двата списъка по член 25, 

параграф 4 от настоящия регламент, 

включително данни, предвидени в 

Когато се установи, въз основа на преки 

или косвени доказателства, както са 

описани в двата списъка по член 25, 

параграф 4 от настоящия регламент, 

включително данни, предвидени в 
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Регламент [Предложение за регламент 

за преработване на Регламент (ЕС) № 

603/2013], че кандидат незаконно е 

пресякъл по суша, по море или по 

въздух границата на държава членка, в 

която е влязъл, идвайки от трета 

държава, тази държава членка е 

компетентна за разглеждането на 

молбата за международна закрила. 

Регламент [Предложение за регламент 

за преработване на Регламент (ЕС) № 

603/2013], че кандидат незаконно е 

пресякъл по суша, по море или по 

въздух границата на държава членка, в 

която е влязъл, идвайки директно от 

трета държава, тази държава членка е 

компетентна за разглеждането на 

молбата за международна закрила. 

Or. en 

Обосновка 

Настоящото изменение е тясно свързано със следващото във връзка с член 15, 

параграф 1а. Двете изменения създават отделна процедура, в случаите когато 

кандидатът се регистрира в първата държава членка на незаконно влизане и в 

случаите когато кандидатът е пътувал през друга(и) държава(и) членка(и), с цел да 

стигне до държавата членка, в която в крайна сметка подава молба. Тази първа част 

съответства на „класическите“ критерии при първо влизане и се прилага в случаите, 

когато даден кандидат се регистрира в първата държава членка на незаконно 

влизане, както е понастоящем. Тази процедура се смекчава от системата на 

коригиращия механизъм за разпределение в периоди на силен приток на кандидати в 

конкретна държава членка. 

 

Изменение 62 

Предложение за регламент 

Член 15 – параграф 1 a (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Когато кандидатът е преминал 

границата на държавата членка, в 

която е подадена молбата, след като 

е преминал през друга държава членка, 

и когато не е възможно, въз основа на 

преки или косвени доказателства в 

съответствие с параграф 1, да се 

установи ясно държавата членка на 

първото незаконно влизане, 

държавата членка, която е 

компетентна за разглеждането на 

молбата за международна закрила, се 

определя в съответствие с 

процедурата, предвидена в член 24а. 

Or. en 
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Обосновка 

This amendment is closely linked with the previous one on 15(1). The two amendments create 

a separate procedure if the applicant registers in the first Member State of irregular entry or 

if the applicant has travelled through other Member State(s) in order to reach the Member 

State where he or she finally applies. The second part of the proposal, in this amendment, 

constitutes a major novelty in the Dublin regulation. In cases where an applicant has not 

registered in the Member State of first irregular entry, or any other Member State, it has until 

now been practically impossible for the determining Member State to return the applicant as 

it is impossible to conclusively determine the responsible Member State. In practice the result 

has often been that the Member State to which the applicant has moved irregularly would de 

facto have no choice but to assume responsibility for the application. In practice this has 

implied that applicants that manage to evade registration by Member States achieve de facto 

a free choice of destination country. It has also implied that Member States have known that 

registering an applicant would likely imply that they would have to assume responsibility for 

the applicant which has promoted wave-through policies amongst Member States for 

applicants wishing to continue traveling towards other Member States. The provision in this 

amendment implies that any applicant registered in a state they could not have entered 

directly into from a third country would be automatically relocated to another Member State. 

This effectively removes the primary driver of secondary movements and incentivises Member 

States to register all applicants as soon as possible. 

 

Изменение 63 

Предложение за регламент 

Член 18 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Когато по причина бременност 

или новородено дете, тежко заболяване, 

тежък недъг или старост кандидатът е 

зависим от помощта на своето дете, брат 

или сестра или родител, законно 

пребиваващи в една от държавите 

членки, или когато детето, братът или 

сестрата или родителят на кандидат, 

законно пребиваващи в една от 

държавите членки, е зависим от 

помощта на кандидата, държавите 

членки обикновено оставят или събират 

заедно кандидата с това дете, брат или 

сестра или родител, при условие че 

семейните връзки са съществували в 

държавата по произход, детето, братът 

или сестрата или родителят, или 

кандидатът е в състояние да се грижи за 

зависимото лице и съответните лица 

1. Когато по причина бременност 

или новородено дете, тежко заболяване, 

тежък недъг, тежка травма или 

старост кандидатът е зависим от 

помощта на своето дете, брат или сестра 

или родител, законно пребиваващи в 

една от държавите членки, или когато 

детето, братът или сестрата или 

родителят на кандидат, законно 

пребиваващи в една от държавите 

членки, е зависим от помощта на 

кандидата, държавите членки 

обикновено оставят или събират заедно 

кандидата с това дете, брат или сестра 

или родител, доколкото семейните 

връзки вече са съществували преди 

кандидатът да пристигне на 

територията на държавата членка, 

детето, братът или сестрата или 
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изразят желанието си за това в писмена 

форма. 

родителят, или кандидатът е в състояние 

да се грижи за зависимото лице и 

съответните лица изразят желанието си 

за това в писмена форма. 

Or. en 

Обосновка 

С настоящото изменение се цели основно съгласуването на определението за 

семейните връзки с предложението на Комисията в член 2, буква ж), за да включи и 

семействата, сформирани по пътя към Европа, а не в държавата на произход. 

Внесена е също така малка корекция, така че в списъка на критериите на зависимост 

да бъдат включени тежките травми. 

 

Изменение 64 

Предложение за регламент 

Член 19 – параграф 1 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Чрез дерогация от член 3, параграф 1 и 

само докато не е била определена 

компетентна държава членка, всяка 

държава членка може да вземе решение 

да разгледа молба за международна 

закрила, която е подадена до нея от 

гражданин на трета държава или лице 

без гражданство, по съображения, 

отнасящи се до семейството, във 

връзка с по-широк семеен кръг, който 

не е обхванат от член 2, буква ж), 

дори ако подобно разглеждане не 

попада в нейната компетентност 

съгласно критериите, предвидени в 

настоящия регламент. 

Чрез дерогация от член 3, параграф 1 

всяка държава членка може да вземе 

решение да разгледа молба за 

международна закрила, която е 

подадена до нея от гражданин на трета 

държава или лице без гражданство, дори 

ако подобно разглеждане не попада в 

нейната компетентност съгласно 

критериите, предвидени в настоящия 

регламент. 

Or. en 

Обосновка 

Дискреционната клауза, въпреки че се използва само от малък брой държави членки, 

предоставя гъвкав и последователен инструмент с цел да се осигури подходящото 

разглеждане на съображения от хуманитарен характер в отделни случаи, поради 

което инструментът се оценява, както от държавите членки, така и от 

неправителствените организации, работещи с лица, търсещи убежище. Ето защо 

докладчикът би желал използването на процедурата да се разшири, а не да се 
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ограничава. Измененията в член 19 възстановяват формулировката от действащия 

Регламент „Дъблин III“. 

 

Изменение 65 

Предложение за регламент 

Член 19 — параграф 1 — алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавата членка, която е взела 

решение да разгледа молба за 

международна закрила съгласно 

настоящия параграф, става компетентна 

държава членка и изпълнява 

задълженията, свързвани с тази 

компетентност. В зависимост от 

конкретния случай тя информира 

първоначално компетентната държава 

членка, държавата членка, провеждаща 

процедурата по определяне на 

компетентната държава членка, или 

държавата членка, до която е отправено 

искане за поемане на отговорността за 

кандидата . 

Държавата членка, която е взела 

решение да разгледа молба за 

международна закрила съгласно 

настоящия параграф, става компетентна 

държава членка и изпълнява 

задълженията, свързвани с тази 

компетентност. В зависимост от 

конкретния случай и като използва 

електронната комуникационна 

мрежа „DubliNet“, създадена съгласно 

член 18 от Регламент (ЕО) № 

1560/2003, тя информира първоначално 

компетентната държава членка, 

държавата членка, провеждаща 

процедурата по определяне на 

компетентната държава членка или 

държавата членка, до която е отправено 

искане за поемане на отговорността за 

кандидата. 

Or. en 

Обосновка 

Дискреционната клауза, въпреки че се използва само от малък брой държави членки, 

предоставя гъвкав и последователен инструмент с цел да се осигури подходящото 

разглеждане на съображения от хуманитарен характер в отделни случаи, поради 

което инструментът се оценява, както от държавите членки, така и от 

неправителствените организации, работещи с лица, търсещи убежище. Ето защо 

докладчикът би желал използването на процедурата да се разшири, а не да се 

ограничава. Измененията в член 19 възстановяват формулировката от действащия 

Регламент „Дъблин III“. 

 

Изменение 66 

Предложение за регламент 

Член 19 – параграф 1 – алинея 3 а (нова) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Кандидат за международна закрила 

може да поиска от държавата 

членка, в която е била подадена 

молбата, тя да приложи параграф 1. 

Това искане се отправя в писмена 

форма и е надлежно обосновано. 

Or. en 

Обосновка 

Докладчикът предлага кандидатът да има възможност да поиска от държавата 

членка, в която е подал своето заявление, да се възползва от правото да използване 

дискреционната клауза по член 19, параграф 1. Впоследствие държавата членка 

разглежда въпроса дали желае да упражни правата си по силата на дискреционната 

клауза или не. Съгласно настоящите правила държавите членки могат да използват 

процедурата по член 19, параграф 1, но не съществува възможност кандидатът 

официално да поиска това от нея. 

 

Изменение 67 

Предложение за регламент 

Член 19 – параграф 2 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавата членка, в която е подадена 

молбата за международна закрила и в 

която се провежда процедурата за 

определяне на компетентната държава 

членка, може по всяко време, преди да 

бъде определена компетентна 

държава членка, да поиска от друга 

държава членка да поеме отговорност за 

кандидат с цел да бъдат събрани заедно 

близки , дори когато въпросната друга 

държава членка не е компетентна 

съгласно критериите, установени в 

членове 10—13 и член 18. 

Заинтересованите лица трябва да дадат 

съгласието си за това в писмена форма. 

Държавата членка, в която е подадена 

молбата за международна закрила и в 

която се провежда процеса по 

определянето на компетентната 

държава членка, или компетентната 

държава членка, може по всяко време 

преди да бъде взето първо решение по 

същество да поискат от друга държава 

членка да поеме отговорност за 

кандидат с цел да бъдат събрани заедно 

други близки от хуманитарни 

подбуди, основаващи се по-специално 

на семейни, културни или социални 

връзки или езикови умения, които 

биха могли да улеснят неговата 

интеграция в съответната друга 

държава членка, дори когато 

въпросната друга държава членка не е 

компетентна съгласно критериите, 
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установени в членове 10—13 и член 18. 

Заинтересованите лица трябва да дадат 

съгласието си за това в писмена форма. 

Or. en 

Обосновка 

The discretionary clause, whilst being used only by a handful of Member States, has provided 

a flexible and progressive tool in order to ensure proper considerations of humanitarian 

grounds in individual cases and has thus been an appreciated tool both among Member States 

and NGOs working with asylum seekers. Your rapporteur therefor would like to further the 

use of the procedure rather than limit it. The amendments in Article 19 restore the wordings 

of the current Dublin III regulation but also add a small extension to broaden the scope 

somewhat in order to allow for broader discretionary rights in the context of the possibility to 

apply for application of the discretionary clause in 19(2a). 

 

Изменение 68 

Предложение за регламент 

Член 19 – параграф 2 a (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. Кандидат за международна 

закрила може да поиска от държава 

членка, в която е била подадена 

молбата, тя да приложи параграф 2. 

Такова искане се отправя писмено и е 

надлежно обосновано и адресирано до 

компетентните органи, до които е 

подадено заявлението. Посочените 

органи гарантират, че искането е 

препратено на компетентните 

органи на държавата членка, 

поискана от кандидата чрез 

електронната комуникационна 

мрежа „DubliNet“, създадена съгласно 

член 18 от Регламент (ЕО) 

№ 1560/2003. 

 Държавата членка, която получи 

искане съгласно първа алинея, дава 

отговор в рамките на две седмици 

дали желае да поеме отговорност за 

молбата. Замолената държава членка 

може да удължи този срок с още две 

седмици, ако това е съобщено на 

държавата членка, в която е била 
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подадена молбата  в писмен вид чрез 

електронната комуникационна 

мрежа „DubliNet“. Ако в рамките на 

този срок не бъде получен отговор, 

искането се счита за отхвърлено. Без 

да се засягат параграфи 1 и 2, 

кандидатите за международна 

закрила нямат право да се позовават 

от тази процедура повече от веднъж. 

Or. en 

Обосновка 

An applicant should be able to avail him- or herself of the right to apply for the application of 

Article 19(2) in any Member State from any other Member State. Such a possibility removes 

the incentives to abscond in order to travel to this Member State and instead incentivizes 

asylum seekers to apply for asylum in the Member State of first entry. Especially under the 

context of corrective allocation this would create a sort of flexible matching tool between 

applicants and Member States. Under corrective allocation the Member States will have a 

rough idea of the number of applicants that they will be expected to accommodate through 

relocation, this provision will allow Member States to accept applicants with a particular tie 

and desire to travel to their Member State rather than randomly allocated applicants. This 

should allow for the facilitation of integration measures, a reduction of secondary movements 

and more voluntary relocation transfers. The rapporteur wishes to stress that in order for 

such a system to be workable in practice it would have to be strictly based on the 

discretionary right of Member States to approve or reject an application in a streamlined 

process and with no right of appeal in case of rejections. 

 

Изменение 69 

Предложение за регламент 

Член 19 – параграф 2 б (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2б. Ако замолената държава 

уважи искането в съответствие с 

параграф 2а, компетентността за 

разглеждането на молбата преминава 

върху нея. Държавата членка, в която 

е била подадена молбата, гарантира 

прехвърлянето на кандидата в 

съответствие с член 27. 

Or. en 
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Обосновка 

Настоящият параграф се отнася и за новата процедура, която дава възможност за 

подаване на молби по член 19 от друга държава членка. Той просто разяснява 

процедурата по отношение на прехвърлянията в случаите, в които държава членка 

поема отговорност по силата на новата процедура. 

 

Изменение 70 

Предложение за регламент 

Член 19 - параграф 2 в (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2в. Чрез актове за изпълнение 

Комисията изготвя общ формуляр, 

който да се използва за целите на 

процедурата, посочена в параграф 2а. 

Тези актове за изпълнение се приемат 

в съответствие с процедурата по 

разглеждане, посочена в член 56, 

параграф 2. 

Or. en 

Обосновка 

С цел опростяване на процедурите и намаляване на административната тежест се 

предлага Комисията да изготви акт за изпълнение, предвиждащ формуляр, който 

трябва да се използва за искания съгласно новата процедура, която дава възможност 

за подаване на молби съгласно член 19 от друга държава членка. 

 

Изменение 71 

Предложение за регламент 

Член 20 – параграф 1 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) да поеме, при условията, 

предвидени в членове 24, 25 и 30, 

отговорността за кандидат, който е 

подал молба в друга държава членка; 

а) да поеме, при условията, 

предвидени в членове 24, 24а, 25 и 30, 

отговорността за кандидат, който е 

подал молба в друга държава членка; 

Or. en 
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Обосновка 

Това е техническо изменение за привеждане на разпоредбата в съответствие с 

новата процедура, предложена в член 24а   (уведомление за поемане на 

отговорността) 

 

Изменение 72 

Предложение за регламент 

Член 20 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. В ситуацията, посочена в 

параграф 1, буква а), компетентната 

държава членка разглежда или завършва 

разглеждането на молбата за 

международна закрила. 

2. В ситуацията, посочена в 

параграф 1, буква а) или б), 

компетентната държава членка 

разглежда или завършва разглеждането 

на молбата за международна закрила. 

Or. en 

Обосновка 

Ускорените процедури представляват важен инструмент за поддържане на 

ефикасността в системата посредством бързо придвижване на молбите, за които е 

сравнително „лесно“ да бъде взето решение. Докладчикът не подкрепя използването 

на ускорени процедури като форма на наказание за укриване, преди всичко поради 

факта, че това не е особено ефикасно, като дори би могло да означава, че укриването 

се стимулира сред кандидатите с голяма вероятност да получат  положително 

решение относно тяхната молба за убежище. 

 

Изменение 73 

Предложение за регламент 

Член 20 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. В ситуацията, посочена в 

параграф 1, буква б), компетентната 

държава членка разглежда или 

завършва разглеждането на молбата 

за международна закрила по ускорена 

процедура в съответствие с член 31, 

параграф 8 от Директива 2013/32/ЕС. 

заличава се 

Or. en 
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Обосновка 

Ускорените процедури представляват важен инструмент за поддържане на 

ефикасността в системата посредством бързо придвижване на молбите, за които е 

сравнително „лесно“ да бъде взето решение. Докладчикът не подкрепя използването 

на ускорени процедури като форма на наказание за укриване, преди всичко поради 

факта, че това не е особено ефикасно, като дори би могло да означава, че укриването 

се стимулира сред кандидатите с голяма вероятност да получат  положително 

решение относно тяхната молба за убежище. 

 

Изменение 74 

Предложение за регламент 

Член 20 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. В ситуацията, посочена в 

параграф 1, буква в), компетентната 

държава членка разглежда всички 

допълнителни сведения или нова 

молба от кандидата като последваща 

молба в съответствие с Директива 

2013/32/ЕС. 

4. В ситуацията, посочена в 

параграф 1, буква в), когато 

компетентната държава членка е 

преустановила разглеждането на 

молба след оттеглянето ѝ от 

кандидата преди да е било взето 

решение по същество на първа 

инстанция, тази държава членка 

прави необходимото кандидатът да 

има право да изиска разглеждането на 

молбата му да бъде довършено или да 

подаде нова молба за международна 

закрила, която не се разглежда като 

последваща молба, както е предвидено 

Директива 2013/32/ЕС. В този случай 

държавите членки правят 

необходимото разглеждането на 

молбата да бъде завършено. 

Or. en 

Обосновка 

Гарантирането на изпълнението на задължението всички допълнителни внасяния на 

молби да се разглеждат като нови или последващи има съществени процесуални 

последствия за кандидата (които се уреждат също частично от Регламента 

относно процедурата за убежище). Докладчикът предлага връщане към 

формулировката в Регламент „Дъблин III“ по тази точка. 
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Изменение 75 

Предложение за регламент 

Член 20 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. В ситуацията, посочена в 

параграф 1, буква г), решението, взето 

от компетентния орган на 

компетентната държава членка, да 

отхвърли молбата повече не подлежи 

на защита съгласно глава V от 

Директива 2013/32/ЕС. 

5. В ситуацията, посочена в 

параграф 1, буква г), когато молбата е 

била отхвърлена само на първа 

инстанция, компетентната държава 

членка гарантира, че засегнатото 

лице има или е имало възможност да 

потърси ефективна защита съгласно 

член 46 от Директива 2013/32/ЕС. 

Or. en 

Обосновка 

Отнемането на правото на ефективни правни средства за защита по отношение на 

решение по същество относно молба за убежище най-вероятно би противоречало на 

правата, предоставени с член 47 от Хартата относно правото на ефективни правни 

средства за защита. Докладчикът е съгласен, че в този случай кандидатът следва да 

бъде приет обратно от компетентната държава членка (параграф 1, буква г)), но 

той следва да запази способността си да упражнява правото си да оспорва 

решението относно своята молба. Поради това се предлага връщане към 

формулировката в Регламент „Дъблин III“. 

 

Изменение 76 

Предложение за регламент 

Член 21 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Процедурата за определяне на 

компетентната държава членка започва 

веднага, след като за първи път бъде 

подадена молба за международна 

закрила до държава членка , при 

условие че държавата членка, в която е 

подадена първата молба, вече не е 

станала компетентната държава членка 

съгласно член 3, параграф 4 или член 3, 

параграф 5 . 

1. Процедурата за определяне на 

компетентната държава членка започва 

веднага, след като за първи път бъде 

подадена молба за международна 

закрила до държава членка , при 

условие че държавата членка, в която е 

подадена първата молба, вече не е 

станала компетентната държава членка 

съгласно член 3, параграф 5 . 

Or. en 
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Обосновка 

Промяната е свързана със заличаването на параграфи 3 и 4 от член 3. 

 

Изменение 77 

Предложение за регламент 

Член 22 – параграф 1 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) когато е приложимо, връзки към 

молбите на членове на семейството или 

роднини, пътуващи заедно; 

б) когато е приложимо, връзки към 

молбите на членове на семейството, 

роднини, или група кандидати, които 

молят да бъдат регистрирани като 
пътуващи заедно; 

Or. en 

Обосновка 

This amendment relates to the modifications proposed in the relocation scheme where your 

rapporteur suggests that applicants should be able to register not only family links but also 

wider connections with whom they would like to be registered together. The intention is not to 

expand the scope of the family definition beyond the proposal of the Commission but to 

enable to relocation (through the corrective allocation mechanism) of groups of applicants 

rather than only individual applicants. This should make it easier to avoid secondary 

movements whilst respecting core wishes of applicants traveling together without creating a 

system where the applicant would be allowed to choose the country responsible for the 

application. The system implies a right for the group to be transferred as group to a country 

determined by the corrective allocation system, not to travel to a specific country of their 

choice. For Member States it would imply facilitated logistical operations as groups of 

arriving applicants will likely require similar support with regards to interpretation etc. 

which will reduce the administrative burdens on the Member States. 

 

Изменение 78 

Предложение за регламент 

Член 23 – параграф 2 – буква з 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

з) когато се прилага механизмът за 

разпределение съгласно глава VII, 

информацията, посочена в член 36, 

параграф 4 и член 39, буква з). 

з) когато се прилага механизмът за 

разпределение съгласно глава VII, 

информацията, посочена в член 36а, 

параграф 3 и член 39, буква з). 
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Or. en 

Обосновка 

Това е техническо изменение поради заличаването на параграф 4 от член 36 и 

прехвърлянето на някои аспекти към член 36а 

 

Изменение 79 

Предложение за регламент 

Член 24 – параграф 1 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Когато държава членка, до която е била 

подадена молба за международна 

закрила, счита, че друга държава членка 

е компетентна за разглеждането на 

молбата, възможно най-бързо и при 

всички случаи в едномесечен срок от 

датата, на която молбата е била 

подадена по смисъла на член 21, 

параграф 2, тя иска от другата държава 

членка да поеме отговорността за 

кандидата. 

Когато държава членка, до която е била 

подадена молба за международна 

закрила, счита, че друга държава членка 

е компетентна за разглеждането на 

молбата, възможно най-бързо и при 

всички случаи в срок от два месеца, 

считано от датата, на която молбата е 

била подадена по смисъла на член 21, 

параграф 2, тя иска от другата държава 

членка да поеме отговорността за 

кандидата. 

Or. en 

Обосновка 

Има са многобройни коментари от страна на държавите членки, че предложените 

нови срокове (намалени от три на един месец в предложението на Комисията тук, в 

сравнение с Регламента „Дъблин III“), са нереалистични. Докладчикът споделя 

мнението, че е важно да се съкратят сроковете на Дъблинските процедури, но 

същевременно на държавите членки трябва да се предостави разумен период от 

време, за да извършват всички процедури, предвидени в настоящия регламент. 

 

Изменение 80 

Предложение за регламент 

Член 24 — параграф 1 — алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Независимо от първа алинея, в случай 

на положителен резултат в Евродак за 

данните, регистрирани съгласно член 13 

от Регламент [Предложение за 

Независимо от първа алинея, в случай 

на положителен резултат в Евродак за 

данните, регистрирани съгласно член 13 

от Регламент [Предложение за 
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регламент за преработване на Регламент 

(ЕС) № 603/2013], или на положителен 

резултат във ВИС за данните, 

регистрирани съгласно член 21, 

параграф 2 от Регламент (ЕО) № 

767/2008, искането се изпраща в срок от 

две седмици от получаването на 

положителния резултат . 

регламент за преработване на Регламент 

(ЕС) № 603/2013], или на положителен 

резултат във ВИС за данните, 

регистрирани съгласно член 21, 

параграф 2 от Регламент (ЕО) № 

767/2008, искането се изпраща в срок от 

един месец от получаването на 

положителния резултат . 

Or. en 

Обосновка 

Има са многобройни коментари от страна на държавите членки, че предложените 

нови срокове (намалени от два месеца на две седмици в предложението на Комисията 

тук, в сравнение с Регламента „Дъблин III“), са нереалистични. Докладчикът споделя 

мнението, че е важно да се съкратят сроковете на Дъблинските процедури, но 

същевременно на държавите членки трябва да се предостави разумен период от 

време, за да извършват всички процедури, предвидени в настоящия регламент. 

 

Изменение 81 

Предложение за регламент 

Член 24 – параграф 1 – алинея 2 а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 По отношение на ненавършилите 

пълнолетие, за целите на изчисляване 

на сроковете, посочени в първа и 

втора алинея от настоящия 

параграф, времето започва да тече от 

момента, в който бъде назначен 

попечител и бъде приключена 

оценката на висшия интерес съгласно 

член 8, параграф 3. 

Or. en 

Обосновка 

С цел да се осигури достатъчно време за процедурите за ненавършилите пълнолетие и 

за да им се осигури подкрепа за цялата продължителност на процедурата, 

докладчикът предлага официалните срокове да бъдат считани едва след като бъде 

назначен попечител и бъде завършена оценката на висшия интерес. 
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Изменение 82 

Предложение за регламент 

Член 24 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 24а 

 Подаване на уведомление за поемане 

на отговорност 

 1.  Когато кандидатът трябва да 

бъде прехвърлен на друга държава 

членка по силата на член 15, параграф 

1, буква а) или член 36б, параграф 4, 

държавата членка на разпределение 

се определя на случаен принцип от 

автоматизираната система, 

посочена в член 44, измежду 

държавите членки, които 

понастоящем не се ползват от 

коригиращия механизъм за 

разпределение, посочен в член 34. 

 2.  След като бъде определена 

държавата членка на разпределение в 

съответствие с параграф 1, 

съответната информация се включва 

автоматично в Евродак, а държавата 

членка на разпределение бива 

информирана посредством 

автоматично уведомление. 

 3.  Държавата членка, в която се 

намира кандидатът, информира 

същия за определянето – съгласно 

параграф 2 и в сътрудничество с 

Агенцията на Европейския съюз в 

областта на убежището – на реда и 

условията на прехвърлянето. 

 4.  Агенцията на Европейския 

съюз в областта на убежището 

осигурява бързото прехвърляне на 

кандидата от държавата членка, в 

която той се намира, в 

компетентната държава членка. 

 5.  Задълженията, предвидени в 

членове 39, 40, 41 и 42 се прилагат 

mutatis mutandis. 



 

PE599.751v02-00 70/102 PR\1118296BG.docx 

BG 

Or. en 

 

Обосновка 

This new procedure applies in two specific cases designed as a deterrent for applicants to 

work against the system. It should be applied in cases where the applicant has not registered 

in the first member state of arrival but moved irregularly within Europe before registering (15 

1a) or where the applicant has falsely declared having family in a specific member state 

(36b(4)) in order to benefit from the family reunification procedure. In the first instance the 

applicant will be deterred from irregularly moving onwards from the first Member State of 

arrival since he or she would not be able to make a specific Member State of choice de facto 

responsible for his or her application. Instead the applicant would, upon applying in a 

Member State that is not that of the first entry be automatically relocated to another 

(randomly decided) Member State. This removes the need for the procedure to return the 

applicant to a specific first Member State of arrival in cases where there are no registrations 

as it has proven impossible to prove which Member State the applicant entered through. In 

the second case it acts like a deterrence for the newly introduced lighter model of family 

reunification where an applicant would be relocated if he or she has claimed to have a family 

link with a specific Member State that would not prove to be legitimate on further scrutiny. 

 

Изменение 83 

Предложение за регламент 

Член 28 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Държавите членки осигуряват 

срок от 7 дни след уведомлението за 

решението за прехвърляне , в рамките 

на който засегнатото лице може да 

упражни правото на ефективна правна 

защита съгласно параграф 1. 

2. Държавите членки осигуряват 

разумен срок от не по-малко от 15 дни 

след уведомлението за решението за 

прехвърляне, в рамките на който 

засегнатото лице може да упражни 

правото на ефективна правна защита 

съгласно параграф 1. 

Or. en 

Обосновка 

С цел да се гарантира, че правната защита е ефективна, е от решаващо значение 

лицето да има достатъчно време да се възползва от това право. Седемдневният срок 

е твърде кратък. На кандидата следва да бъде гарантиран най-малко 15-дневен срок 

за обжалване, за да се гарантира, че системата осигурява подходящи гаранции, но 

държавите членки следва да бъдат свободни да предвидят по-дълъг срок, ако желаят 

това. 

 



 

PR\1118296BG.docx 71/102 PE599.751v02-00 

 BG 

Изменение 84 

Предложение за регламент 

Член 28 – параграф 4  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Обхватът на ефективната 

правна защита, предвидена в параграф 

1, е ограничен до преценката на това 

дали са нарушени член 3, параграф 2 

във връзка с наличието на риск от 

нечовешко или унизително 

отношение или членове 10—13 и член 

18. 

заличава се 

Or. en 

Обосновка 

Докладчикът счита, че не е възможно да се ограничи правото на обжалване на 

определени аспекти от Хартата, без веднага да се повдигнат въпроси във връзка с 

правото на ефективни правни средства за защита, предвидено в член 47 от Хартата. 

 

Изменение 85 

Предложение за регламент 

Член 28 – параграф 5  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Когато не е взето решението за 

прехвърляне, посочено в параграф 1, 

държавата членка осигурява ефективна 

правна защита пред съд или 

правораздавателен орган, ако 

кандидатът твърди, че член на 

семейството или, в случай на 

непридружени ненавършили 

пълнолетие, роднина се намира 

законно в държава членка, различна 

от държавата членка, разглеждаща 

неговата молба за международна 

закрила, и следователно счита, че 

тази друга държава членка е 

компетентна за разглеждането на 

молбата. 

5. Когато не е взето решението за 

прехвърляне, посочено в параграф 1, 

държавата членка осигурява ефективна 

правна защита пред съд или 

правораздавателен орган, ако 

кандидатът твърди, че друга държава 

членка е компетентна за разглеждането 

на молбата. 
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Or. en 

Обосновка 

Новото предложение на Комисията да се даде правото на средства за защита в 

случаите, когато събирането на семейството е блокирано заради липсата на 

прехвърляне в държавата членка, в която се намира семейството, се приветства. Все 

пак би имало смисъл, не на последно място в светлината на решението на Съда на ЕС 

по дело Ghezelbash, да се разшири обхватът на това право за всички предполагаеми 

случаи на неправилно прилагане на критериите от Дъблин. 

 

Изменение 86 

Предложение за регламент 

Член 31 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Разходите, необходими за 

прехвърлянето на кандидат или на друго 

лице, посочено в член 20, параграф 1, 

буква в), г) или д) , в компетентната 

държава членка, се поемат от 

държавата членка, извършваща 

прехвърлянето. 

1. Разходите, необходими за 

прехвърлянето на кандидат или на друго 

лице, посочено в член 20, параграф 1, 

буква в), г) или д), в компетентната 

държава членка, се поемат от общия 

бюджет на Съюза. 

Or. en 

Обосновка 

Като допълнителна мярка за подобряване на стимулите за всяка държава членка да 

регистрира незабавно всички лица, търсещи убежище, на нейна територия и с цел да 

се гарантира, че държавите членки не са поставени в положение да правят 

допълнителни финансови разходи, за да спазят разпоредбите на регламента, всяко 

прехвърляне по силата на настоящия регламент се поема от бюджета на 

Европейския съюз. 

 

Изменение 87 

Предложение за регламент 

Член 34 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Параграф 1 се прилага, когато 

автоматизираната система, посочена в 

член 44, параграф 1, показва, че броят 

на молбите за международна закрила, за 

2. Параграф 1 се прилага, когато 

автоматизираната система, посочена в 

член 44, параграф 1, показва, че броят 

на молбите за международна закрила, за 
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които държава членка е компетентна 

съгласно критериите в глава III, член 3, 

параграф 2 или 3, член 18 и член 19, 

заедно с броя на реално презаселените 

лица, е по-висок от 150 % от 

референтния брой, определен за тази 

държава членка чрез коефициента по 

член 35. 

които държава членка е компетентна 

съгласно критериите в глава III, член 3, 

параграф 2 или 3, член 18 и член 19, 

заедно с броя на реално презаселените 

лица, е по-висок от 100% от 

референтния брой, определен за тази 

държава членка чрез коефициента по 

член 35. 

Or. en 

Обосновка 

Системата на коригиращия механизъм за разпределение следва да бъде задействана, 

преди държавата членка, ползваща се от механизма, да бъде затруднена поради 

притока на лица, търсещи убежище. По тази причина процентът на задействането е 

намален от 150% на 100% от референтния коефициент. Докладчикът също така е на 

мнение, че молбите, обхванати от критериите по член 3, параграф 1, следва да се 

прибавят към референтната стойност. 

 

Изменение 88 

Предложение за регламент 

Член 36 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Кандидатите, които са подали 

молбата си в държавата членка, 

ползваща се от механизма, след 

уведомлението за разпределение, 

посочено в член 34, параграф 5, се 

разпределят към държавите членки, 

посочени в параграф 1, и тези държави 

членки определят компетентната 

държава членка. 

2. Ако не може да се определи 

компетентна държава членка 

съгласно член 19, параграф 2а или член 

36б, кандидатите, които са подали 

молбата си в държавата членка, 

ползваща се от механизма, след 

уведомлението за разпределение, 

посочено в член 34, параграф 5, се 

разпределят към държавите членки, 

посочени в параграф 1, и тези държави 

членки определят компетентната 

държава членка. 

Or. en 

Обосновка 

Това означава, че опростената процедура за събиране на семейство и възможността 

за подаване на искане за прилагане на дискреционната клауза следва да бъдат 

разрешени преди преместването на кандидата, като се използва системата на 

коригиращия механизъм за разпределение. 
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Изменение 89 

Предложение за регламент 

Член 36 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Молбите, които са обявени за 

недопустими или са разгледани по 

ускорена процедура съгласно член 3, 

параграф 3, не подлежат на 

разпределение. 

заличава се 

Or. en 

Обосновка 

Настоящото заличаване е последствие от заличаването на член 3, параграф 3 

относно процедурите по допустимост преди определянето на компетентната 

държава членка. Следва да се отбележи, че след като компетентността бъде 

определена, всички държави – членки на ЕС, са свободни да прилагат проверката за 

допустимост в съответствие с разпоредбите на Регламента относно процедурите за 

убежище. 

 

Изменение 90 

Предложение за регламент 

Член 36 – параграф 3 a (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3a. Държавата членка, ползваща 

се от механизма, гарантира, че 

кандидатите, които са подали 

молбата си в държавата членка, 

ползваща се от механизма, след 

уведомлението за разпределение, 

посочено в член 34, имат достъп до 

процедурата, посочена в член 19, 

параграф 2а и член 36б. 

Or. en 

Обосновка 

The procedure referred to in 19(2a) is the new possibility to request the application of the 

discretionary clause directly from the Member State of first entry which would remove the 
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incentives for applicants to attempt avoiding registration in order to be able to avail 

themselves of this possibility. It would leave decision on acceptance of the request with the 

Member State concerned but would at the same time allow for the expression of a preference 

by the asylum seeker that would thus gain in agency through the proposal and would likely 

become more willing to participate in the system. The rule relative to the procedure in 36b 

refers to the new light procedure on family reunification which would allow applicants with 

family to quickly reunite with them. 

 

Изменение 91 

Предложение за регламент 

Член 36 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Въз основа на прилагането на 

референтния коефициент съгласно 

параграф 1 автоматизираната 

система, посочена в член 44, параграф 

1, посочва държавата членка на 

разпределение и не по-късно от 72 

часа след регистрацията по член 22, 

параграф 1 съобщава тази 

информация на държавата членка, 

ползваща се от механизма, и на 

държавата членка на разпределение и 

добавя държавата членка на 

разпределение в електронното досие, 

посочено в член 23, параграф 2. 

заличава се 

Or. en 

Обосновка 

Настоящият член се заличава, тъй като в член 36а е предложена нова система за 

определяне на държавата членка на разпределение. 

 

Изменение 92 

Предложение за регламент 

Член 36 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 36а 

 Определяне на държавата членка на 

разпределение 
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 1. Въз основа на референтния 

коефициент, посочен в член 35, 

автоматизираната система, 

посочена в член 44, параграф 1, 

показва шестте държави членки с 

най-малък брой кандидати по 

отношение на техния дял от 

справедливото разпределение. 

 2. Автоматизираната система 

отваря списък за прехвърляне, който 

се състои от 30 позиции за всяка от 

тези шест държави членки. 

Агенцията на Европейския съюз в 

областта на убежището гарантира, 

че кандидатите биват отнесени към 

някой от отворените списъци за 

прехвърляне в съответствие с 

член 41. 

 3. Когато всички налични 

позиции от списъка за прехвърляне 

бъдат попълнени съгласно параграф 2, 

автоматизираната система 

съобщава тази информация на 

държавата членка, ползваща се от 

механизма, и на държавата членка на 

разпределение и добавя държавата 

членка на разпределение в 

електронното досие, посочено в 

член 23, параграф 2. 

 4. Когато даден списък за 

прехвърляне бъде попълнен в 

съответствие с параграф 3, 

автоматизираната система отваря 

нов списък за прехвърляне за 

държавата членка с най-малък брой 

кандидати по отношение на нейния 

дял от справедливото разпределение, 

за която все още не е откриван 

списък. 

Or. en 

Обосновка 

This would create a new system for the corrective allocation of applicants that would allow 

for the relocation both of individual applicants and groups of applicants. It would maintain 

the automated nature of the system and would not introduce any element of choice of 
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destination for the applicants but it would enable groups of applicants that have declared 

themselves being a group to be relocated together rather than being split up between a large 

number of Member States. Your rapporteur believes that this would have a positive effect on 

integration, work to reduce secondary movements and reduce administrative burdens on 

Member States. 

 

Изменение 93 

Предложение за регламент 

Член 36 б (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 36б 

 Процедура за събиране на семейство в 

случаите на коригиращото 

разпределение 

 1. Държава членка, която се 

ползва от коригиращия механизъм за 

разпределение в съответствие с 

член 34, отговаря за провеждане на 

специална процедура за събиране на 

семейството на кандидата, за да 

осигури бързо събиране на 

семейството и достъп до 

процедурите за предоставяне на 

убежище на кандидатите, когато 

prima facie са налице достатъчно 

основания да се счита, че е вероятно 

те да имат правото на събиране на 

семейство в съответствие с член 10, 

11, 12 или 13. 

 2. При определянето на това дали 

има достатъчно основания да се 

счита, че кандидатът има семейство 

в държавата членка, за която твърди, 

определящата държава членка 

гарантира, че кандидатът е разбрал 

приложимото определение на 

понятието членове на семейството 

и/или роднини, и гарантира, че 

кандидатът е сигурен, че 

предполагаемите членове на 

семейството и/или роднини не се 

намират в друга държава членка. 

Определящата държава членка 

гарантира също така, че кандидатът 
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разбира, че няма да му бъде разрешено 

да остане в държавата членка, за 

която твърди, че има членове на 

семейството и/или роднини, освен ако 

това твърдение може да бъде 

проверено от тази държава членка. 

Ако предоставената от кандидата 

информация не дава явни основания за 

съмнение в присъствието на членове 

на семейството и/или роднини в 

държавата членка, посочена от 

кандидата, се прави заключението, че 

prima facie съществуват достатъчно  

основания да се счита, че кандидатът 

има членове на семейството и/или 

роднини в тази държава членка, за да 

бъдат изпълнени изискванията на 

параграф 1. 

 3. Ако се установи съгласно 

параграфи 1 и 2, че е вероятно 

кандидатът да има prima facie 

правото на събиране на семейство в 

съответствие с член 10, 11, 12 или 13, 

държавата членка, ползваща се от 

механизма, уведомява съответната 

държава членка за това и 

кандидатът бива прехвърлен в тази 

държава членка. 

 4. Държавата членка, в която 

кандидат е прехвърлен в 

съответствие с процедурата, 

посочена в параграф 3, установява 

дали са изпълнени условията за 

събиране на семейството в 

съответствие с член 10, 11, 12 или 13. 

Ако се установи, че условията за 

събиране на семейството не са 

изпълнени, приемащата държава 

членка гарантира, че кандидатът 

бива преместен в друга държава 

членка в съответствие с 

процедурата, предвидена в член 24а. 

 5. Компетентните органи на 

държавата членка, за която 

кандидатът твърди, че има членове 

на семейството и/или роднини, 

подпомагат компетентните органи 

на определящата държава членка чрез 
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отговори на всеки въпрос, който има 

за цел да изясни дали твърденията за 

семейни връзки са верни. 

Or. en 

Обосновка 

This new procedure creates a light family reunification procedure which would allow a quick 

access to the asylum procedure for all applicants with family somewhere in Europe. It would 

operate on the basis that the Member State where the applicant first applies does a light 

check to determine whether it is likely that the applicant has family somewhere else in the 

European Union. If this is the case the applicant is transferred to this member state that has 

to make the full formal determination of whether the conditions for family reunification are 

fulfilled or not. If they are not fulfilled the applicant would be automatically relocated to 

another Member State in order to prevent abusive claims of family ties. 

 

Изменение 94 

Предложение за регламент 

Член 37 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 37 заличава се 

Финансова солидарност  

1.  В края на тримесечния период 

след влизането в сила на настоящия 

регламент и след това в края на всеки 

дванадесетмесечен период държава 

членка може да въведе в 

автоматизираната система, че 

временно няма да участва като 

държава на разпределение в 

коригиращия механизъм за 

разпределение, посочен в глава VII от 

настоящия регламент, и да уведоми 

за това държавите членки, 

Комисията и Агенцията на 

Европейския съюз в областта на 

убежището. 

 

2.  В този случай през въпросния 

дванадесетмесечен период 

автоматизираната система, 

посочена в член 44, параграф 1, 

прилага референтния коефициент 

спрямо онези държави членки, в 
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които броят на молбите, за които те 

са компетентните държави членки, е 

по-малък от техния дял съгласно член 

35, параграф 1, с изключение на 

държавата членка, въвела 

информацията, както и държавата 

членка, ползваща се от механизма. 

Автоматизираната система, 

посочена в член 44, параграф 1, брои 

всяка молба, която иначе би била 

разпределена към държавата членка, 

въвела информацията, съгласно член 

36, параграф 4, като част от дяла на 

тази държава членка. 

3.  В края на посочения в параграф 

2 дванадесетмесечен период 

автоматизираната система 

съобщава на държавата членка, 

която не участва в коригиращия 

механизъм за разпределение, броя на 

кандидатите, за които иначе тя би 

била държавата членка на 

разпределение. След това тази 

държава членка прави солидарна 

вноска в размер на 250 000 EUR за 

всеки кандидат, който иначе би бил 

разпределен към нея през съответния 

дванадесетмесечен период. 

Солидарната вноска се изплаща на 

държавата членка, определена за 

компетентна за разглеждането на 

съответните молби. 

 

4.  С актове за изпълнение 

Комисията приема решение в 

съответствие с процедурата по 

разглеждане, посочена в член 56, за 

определяне на реда и условията за 

прилагане на параграф 3. 

 

5.  Агенцията на Европейския 

съюз в областта на убежището 

извършва мониторинг и ежегодно 

докладва на Комисията относно 

прилагането на механизма за 

финансова солидарност. 

 

Or. en 
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Обосновка 

The corrective allocation system is intended to balance the unfair sharing of responsibilities 

under a system that places a lot of efforts on frontline Member States. Allowing other Member 

States to buy themselves out from the system would not be fair to frontline Member States and 

for such a system to work the cost of the opt out would have to be so dissuasively high that it 

would become fundamentally unfair also to less economically strong Member States. Finally 

your rapporteur does not agree with the concept of Member States paying for avoiding a 

responsibility to assist people in need of international protection. 

 

Изменение 95 

Предложение за регламент 

Член 38 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) прехвърля кандидата в 

държавата членка на разпределение най-

късно в срок от четири седмици от 

окончателното решение за прехвърляне. 

в) предоставя необходимата 

помощ с цел да се гарантира, че 

Агенцията на Европейския съюз в 

областта на убежището може да 

прехвърля кандидата в държавата 

членка на разпределение най-късно в 

срок от четири седмици от 

окончателното решение за прехвърляне. 

Or. en 

Обосновка 

Изменението е във връзка с предложеното прехвърляне на Агенцията на Европейския 

съюз в областта на убежището на компетентността за прехвърлянията. 

 

Изменение 96 

Предложение за регламент 

Член 40 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Когато резултатът от проверката 

за сигурност потвърди, че има сериозни 

причини, поради които може да се 

смята, че кандидатът представлява 

опасност за националната сигурност или 

обществения ред, държавата членка, 

ползваща се от механизма, до която е 

подадена молбата, е компетентната 

3. Когато резултатът от проверката 

за сигурност потвърди, че има сериозни 

причини, поради които може да се 

смята, че кандидатът представлява 

опасност за националната сигурност или 

обществения ред, държавата членка, 

ползваща се от механизма, до която е 

подадена молбата, е компетентната 
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държава членка и разглежда молбата по 

ускорена процедура съгласно член 31, 

параграф 8 от Директива 2013/32/ЕС. 

държава членка и може да разгледа 

молбата по ускорена процедура 

съгласно член 31, параграф 8 от 

Директива 2013/32/ЕС. 

Or. en 

Обосновка 

Регламентът от Дъблин следва да определя ясни правила за определяне на 

компетентността между държавите членки по отношение на молбите. Държавите 

членки следва да запазят правото да преценяват най-добрата процедура, в контекста 

на Регламента относно процедурите за убежище, за разглеждането на молбата. Ако 

това се постига най-добре чрез ускорена процедура, тя следва да бъде възможна, но 

не задължителна. 

 

Изменение 97 

Предложение за регламент 

Член 41 – параграф 2 a (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. Кандидатите, които са се 

регистрирали като пътуващи заедно, 

както е посочено в член 22, 

параграф 1, буква б), спрямо които се 

прилага процедурата за 

разпределение, но които не са членове 

на едно семейство, биват 

разпределяни, доколкото е възможно, 

в същата държава членка. 

Or. en 

Обосновка 

В преразгледания модел за преместване, предложен от докладчика, кандидатите ще 

могат да бъдат премествани в държавите членки по групи, а не само поотделно, 

като това обаче не поражда право на избор на местоназначение и е възможно само 

доколкото е възможно, за разлика от членовете на семейството, които винаги биват 

прехвърляни в същата държава членка. 

 

Изменение 98 

Предложение за регламент 

Член 42 – параграф 1 



 

PR\1118296BG.docx 83/102 PE599.751v02-00 

 BG 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Що се отнася до разходите по 

прехвърлянето на кандидат в държавата 

членка на разпределение, на държавата 

членка, ползваща се от механизма, се 

възстановява еднократно сума в 

размер на 500 EUR за всяко лице, 

прехвърлено в съответствие с член 38, 

буква в). Тази финансова подкрепа се 

предоставя чрез прилагане на 

процедурите, предвидени в член 18 от 

Регламент (ЕС) № 516/2014. 

Разходите по прехвърлянето на 

кандидат в държавата членка на 

разпределение от страна на 

Агенцията на Европейския съюз в 

областта на убежището на държавата 

членка се поемат от общия бюджет 

на Съюза и се възстановяват чрез 

еднократна сума в размер на 300 EUR 

за всяко лице, прехвърлено в 

съответствие с член 38, буква в). 

Or. en 

Обосновка 

Докладчикът би предложил да се премести компетентността за прехвърлянията по 

Регламента от Дъблин от държавите членки към Агенцията на Европейския съюз в 

областта на убежището. Намаляването на обезщетението от 500 EUR на 300 EUR 

би създало значителни икономии, който според докладчика следва да се инвестират за 

подпомагане на системата. 

 

Изменение 99 

Предложение за регламент 

Член 43 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Автоматизираната система уведомява 

държавите членки и Комисията веднага 

щом броят на молбите в държавата 

членка, ползваща се от механизма, за 

които тя е компетентната държава 

членка съгласно настоящия регламент, е 

под 150 % от нейния дял съгласно член 

35, параграф 1. 

Автоматизираната система уведомява 

държавите членки и Комисията веднага 

щом броят на молбите в държавата 

членка, ползваща се от механизма, за 

които тя е компетентната държава 

членка съгласно настоящия регламент, е 

под 75% от нейния дял съгласно член 

35, параграф 1. 

Or. en 

Обосновка 

It is proposed that corrective allocation commences once the quota of a Member State has 

been fulfilled (at 100%). Your rapporteur suggests lowering the point at which corrective 

allocation ceases to 75% of the quota in order to avoid situations where a Member State 
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continuously close to this level of capacity in relation to arrivals would be going in and out of 

the corrective allocation mechanism. Once the arrivals have diminished to 75% of the 

national quota it could reasonably be argued that the risk that the Member State would 

shortly once again need the support of the corrective allocation mechanism would be much 

smaller. This will increase the predictability and stability of the system. 

 

Изменение 100 

Предложение за регламент 

Глава VІІ а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Глава VІІа 

 Реципрочна солидарност 

Or. en 

 

Изменение 101 

Предложение за регламент 

Член 43 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 43а 

 Спиране на коригиращия механизъм за 

разпределение 

 Ако държава членка е обект на 

решение, посочено в член 19, 

параграф 1 от Регламент (ЕС) 

2016/1624 вследствие на неизпълнение 

на нейните задължения да управлява 

своята част от външната граница, 

Съветът, въз основа на предложение 

на Комисията, може незабавно да 

приеме решение посредством акт за 

изпълнение, с което да се спре 

прилагането на коригиращия 

механизъм за разпределение, посочен в 

член 34 от настоящия регламент, по 

отношение на тази държава членка. 

Решението за спиране на 

коригиращия механизъм за 

разпределение действа за определен 
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срок от не повече от една година и 

може да бъде подновявано. При 

подготвянето и съставянето на акта 

за изпълнение Комисията осигурява 

своевременно и едновременно 

предаване на Европейския парламент 

и на Съвета на всички документи, 

включително на проекта на акта. 

Европейският парламент бива 

информиран незабавно за всички 

последващи мерки и решения. 

Or. en 

Обосновка 

It is necessary to ensure that all Member States exercise an appropriate control and 

management of their part of the external border of the European Union. In order to ensure 

that Member States are properly incentivised to do so, and as a measure of last resort should 

there be a major problem, there should be an option to suspend the application of the 

corrective allocation mechanism for a determined period until any issues are remedied by the 

benefitting Member State. The pre-requisite for such an action should in your rapporteurs 

view be that there already exists an active decision under the existing provisions of the 

European Border and Coast Guards Regulation (EBCGR). The commission would then, if it 

deems that the situation requires it, present an implementing act for the adoption by the 

Council (by qualified majority). Your rapporteur considered using a delegated act in this 

context in order to also give the European Parliament a say in the procedure but due to the 

way this instrument works it would have implied that council would automatically accept the 

proposal from the European Commission unless there was a qualified majority -against- the 

proposal to suspend the corrective allocation system. The procedure in the EBCGR also 

foresees an implementing act with similar safeguards with regards to the information to the 

European Parliament. 

 

Изменение 102 

Предложение за регламент 

Член 43 б (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 43б 

 Принудителни мерки 

 Ако дадена държава членка не 

изпълнява своите задължения 

съгласно глава VII, се прилага 

процедурата, предвидена в член XXX 

от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на 
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Съвета, изменен с Регламент (ЕС) 

№ XXXX. 

Or. en 

Обосновка 

Your rapporteur is of the view that there should be clear consequences if a Member State 

would not respect its obligations with respect to the solidarity measures under this regulation. 

Normally your rapporteur would assume that every Member State would to the best of their 

ability faithfully apply the Union law, unfortunately recent statements by various national 

leaders give reason to doubt this. With this background the rapporteur favours introducing a 

system of conditionality in Regulation 1303/2013 governing the use of the European 

Structural and Investment Funds between the complete participation by Member States in the 

solidarity aspects of this regulation and the national envelopes for the European Structural 

and Investment Funds. Your rapporteur notes that Regulation 1303/2013 is currently under 

review and that the substantive measures should be introduced directly into the modified 

proposal of regulation 1303/2013, and not in this regulation. It should also be noted that the 

commission has proposed that the area of migration and asylum should be covered as a 

priority area for the cohesion policy. The structural and investment funds are based on the 

principle of solidarity between Member States. It would seem, in the view of the rapporteur, 

illogical that Member States would be able to benefit from the solidarity of other Member 

States through these funds whilst at the same time not abiding by key provisions of solidarity 

within the framework of the Common European Asylum Policy, especially as this is suggested 

as a key policy area for European cohesion policy. 

 

Изменение 103 

Предложение за регламент 

Член 44 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Създава се автоматизирана 

система за целите на регистрацията и 

мониторинга на дяла на молбите за 

международна закрила съгласно член 22 

и за целите на прилагането на 

механизма за разпределение, предвиден 

в глава VII. 

1. Създава се автоматизирана 

система за целите на регистрацията и 

мониторинга на дяла на молбите за 

международна закрила съгласно 

членове 22 и 24а и за целите на 

прилагането на механизма за 

разпределение, предвиден в глава VII. 

Or. en 

Обосновка 

Автоматизираната система следва не само да може да предоставя подкрепа на 

коригиращия механизъм за разпределение, но и на модела на разпределение, предвиден в 

новия член 24а. 
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Изменение 104 

Предложение за регламент 

Член 45 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Агенцията на Европейския съюз 

в областта на убежището има достъп до 

автоматизираната система с цел 

въвеждане и адаптиране на референтния 

коефициент съгласно член 35, параграф 

4 и с цел въвеждане на информацията по 

член 22, параграф 3. 

2. Агенцията на Европейския съюз 

в областта на убежището има достъп до 

автоматизираната система с цел 

въвеждане и адаптиране на референтния 

коефициент съгласно член 35, параграф 

4, с цел въвеждане на информацията по 

член 22, параграф 3 и с цел изпълнение 

на задълженията по член 36а. 

Or. en 

Обосновка 

В новия член 36а се предлага Агенцията на ЕС в областта на убежището да бъде 

компетентна по „попълването“ на списъците с кандидати от държави съгласно 

коригиращото разпределение, а в настоящото изменение се гарантира, че те имат 

достъп до електронната система за тази цел. 

 

Изменение 105 

Предложение за регламент 

Член 53 – параграф 2 a (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Чрез дерогация от член 35 

референтният коефициент за 

коригиращото разпределение се 

изчислява, като се използва 

формулата, посочена в приложение 

Ia, през първите пет години след ... 

[дата на влизане в сила на настоящия 

регламент]. 

Or. en 

Обосновка 

This adds practical arrangements for the transitional measures related to the corrective 

allocation (in an Annex). The political idea is to ensure that Member States that do not have 
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as much experience with receiving applicants for international protection should be given the 

time to gradually build up their reception capacity and administrative systems. This will imply 

a continued higher burden on Member States which have historically received many 

applicants in the initial years of the system but they would be guaranteed a transition towards 

a more equitable sharing of responsibilities.The transitional system envisages to create a 

baseline key for each Member State where their relative responsibility for reception of 

applicants would be based upon how many applicants have historically lodged their 

applications in the respective Member States. This baseline would constitute the reference key 

in Article 35 for the first year of the application of the legislation with respect to the 

corrective allocation model. The reference key would then be updated annually adding 20% 

of the effect from the Reference key in Article 35, and removing 20% from the baseline each 

year until the Reference key is fully based on the criteria (GDP and Population) established 

in Article 35.The system will only change the relative share of Member States in relation to 

the reference key in Article 35 during the transitional period and not the overall functioning 

of the system. It will thus be possible for the corrective allocation system to enter fully into 

force from day 1, with the shares of responsibility of Member States shifting gradually from 

historical applications to a fair system. 

 

Изменение 106 

Предложение за регламент 

Член 53 – параграф 2 б (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Чрез дерогация от член 38, буква в) 

държавата членка, която се ползва 

от коригиращия механизъм за 

разпределение, гарантира 

прехвърлянето на кандидата в 

държавата членка на разпределение 

най-късно в срок от четири седмици 

от окончателното решение за 

прехвърляне през първите пет години 

след... [дата на влизане в сила на 

настоящия регламент]. 

 Чрез дерогация от член 42, параграф 1, 

що се отнася до разходите по 

прехвърлянето на кандидат в 

държавата членка на разпределение, 

на държавата членка, ползваща се от 

механизма, се възстановява 

еднократно сума в размер на 300 EUR 

за всяко лице, прехвърлено в 

съответствие с член 53. Такава 

финансова подкрепа се предоставя 

чрез прилагане на процедурите, 

предвидени в член 18 от Регламент 
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(ЕС) № 516/2014. 

Or. en 

Обосновка 

Настоящото изменение определя петгодишен период, през който държавите членки 

ще запазят отговорността за прехвърляния по коригиращия механизъм за 

разпределение, като по този начин получават дерогация от член 38, буква в), за да се 

даде достатъчно време на Агенцията на ЕС в областта на убежището за изграждане 

на експертен опит и организация, необходими за поемането на тази отговорност. 

Агенцията на ЕС в областта на убежището ще получи редица допълнителни задачи 

съгласно новите регламенти за ОЕСУ и затова е наложително Агенцията да получи 

възможност да се съсредоточи първо върху най-ключовите аспекти на системата, за 

да бъде в състояние да продължи да предоставя висококачествени услуги. 

 

Изменение 107 

Предложение за регламент 

Член 58 – параграф 1 a (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Агенцията на Европейския съюз в 

областта на убежището прави 

равносметка на капацитета за 

приемане на непридружените 

ненавършили пълнолетие лица във 

всички държави членки по време на 

преходния период, посочен в член 53, 

параграф 2а, с цел да открие 

недостатъците и да предложи 

помощ на държавите членки с цел 

преодоляване на тези недостатъци. 

Or. en 

Обосновка 

От особено значение е непридружените малолетни или непълнолетни лица, 

прехвърлени по силата на коригиращия механизъм за разпределение, да получават 

подходящи грижи във всяка държава – членка на Европейския съюз. Поради това би 

било целесъобразно Агенцията на ЕС в областта на убежището да получи мандат за 

оценка на националния капацитет за прием на непридружени малолетни или 

непълнолетни лица с оглед на оказване на помощ на държавите членки, които се 

нуждаят от подобряване на капацитета им. 
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Изменение 108 

Предложение за регламент 

Член 60 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Регламент (ЕС) № 604/2013 се отменя за 

държавите членки, обвързани от 

настоящия регламент, що се отнася 

до задълженията им в отношенията 

помежду им . 

Регламент (ЕС) № 604/2013 се отменя. 

Or. en 

Обосновка 

Докладчикът счита, че държавите членки с клаузи за неучастие следва ясно да 

изберат дали са в рамките на системата от Дъблин, или не. Би се стигнало до 

ненужни усложнения, ако някои държави членки продължат да разполагат с 

възможността да прилагат Регламента от Дъблин III, когато всички останали вече 

прилагат Регламента от Дъблин IV. 

 

Изменение 109 

Предложение за регламент 

Приложение І a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Приложение Ia 

 Преходни разпоредби за изчисляване 

на референтния коефициент в член 35 

 1. За целите на коригиращия 

механизъм за разпределение 

референтният брой за всяка държава 

членка по време на преходния период, 

посочен в настоящото приложение, 

се определя въз основа на комбинация 

от базов коефициент и референтния 

коефициент, посочен в член 35. Този 

временен референтен коефициент се 

нарича преходен референтен 

коефициент и се прилага вместо 

референтния коефициент, посочен в 

член 35, по време на преходния период. 

 2. Базовият референтен 
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коефициент, посочен в параграф 1, се 

изчислява чрез събиране на 

подадените молби в държавите 

членки за годините 2011 г., 2012 г., 

2013 г., 2014 г. и 2016 г., като се 

използват данни на Евростат, и 

разделянето им на общия сбор на 

подадени молби във всички държави 

членки през този период. 

 3. Агенцията на Европейския 

съюз в областта на убежището 

установява базовия референтен 

коефициент, както и референтния 

коефициент, посочен в член 35. 

 4. Преходният референтен 

коефициент се изчислява, както 

следва: 

 а) от момента на влизане в сила 

до края на първата календарна година 

след влизането в сила („година Х“) 

преходният референтен коефициент 

е същият като базовия референтен 

коефициент; 

 б) през годината X+1 преходният 

референтен коефициент се състои от 

80% от базовия референтен 

коефициент и 20% от референтния 

коефициент, посочен в член 35 от 

настоящия регламент; 

 в) през годината X+2 преходният 

референтен коефициент се състои от 

60% от базовия референтен 

коефициент и 40% от референтния 

коефициент, посочен в член 35 от 

настоящия регламент; 

 г) през годината X+3 преходният 

референтен коефициент се състои от 

40% от базовия референтен 

коефициент и 60% от референтния 

коефициент, посочен в член 35 от 

настоящия регламент; 

 д) през годината X+4 преходният 

референтен коефициент се състои от 

20% от базовия референтен 

коефициент и 80% от референтния 

коефициент, посочен в член 35 от 
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настоящия регламент. 

 5. След изтичане на срока, 

посочен в параграф 4, буква д), 

референтният коефициент се 

изчислява в съответствие с член 35. 

Or. en 

Обосновка 

This adds practical arrangements for the transitional measures related to the corrective 

allocation. Due to technical limitations in the EP amendment tools the rapporteur has opted 

for a written rule, this could potentially be simplified by use of mathematical formulas in the 

final version of the text. The political idea is to ensure that Member States that do not have as 

much experience with receiving applicants for international protection should be given the 

time to gradually build up their reception capacity and administrative systems. This will imply 

a continued higher burden on Member States which have historically received many 

applicants in the initial years of the system but they would be guaranteed a transition towards 

a more equitable sharing of responsibilities.The transitional system envisages to create a 

baseline key for each Member State where their relative responsibility for reception of 

applicants would be based upon how many applicants have historically lodged their 

applications in the respective Member States. This baseline would constitute the reference key 

in Article 35 for the first year of the application of the legislation with respect to the 

corrective allocation model. The reference key would then be updated annually adding 20% 

of the effect from the Reference key in Article 35, and removing 20% from the baseline each 

year until the Reference key is fully based on the criteria (GDP and Population) established 

in Article 35.The system will only change the relative share of Member States in relation to 

the reference key in Article 35 during the transitional period and not the overall functioning 

of the system. It will thus be possible for the corrective allocation system to enter fully into 

force from day 1, with the shares of responsibility of Member States shifting gradually from 

historical applications to a fair system. 
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ 

Една добре функционираща система за предоставяне на убежище, основана на 

солидарност, е възможна! 

 

Действащият Регламент от Дъблин, който определя държавата, компетентна да 

разгледа молбата за предоставяне на убежище на бежанците, вече е негоден за целта. 

Това стана видно през 2015 г., когато над един милион души избягаха от войни, 

конфликти и преследване и подадоха молба за международна закрила в ЕС, което 

доведе до пълно сриване на системата от Дъблин. 

 

В отговор на това Европейската комисия представи през май 2016 г. предложение за 

преразглеждане на Регламента от Дъблин.  От самото ми назначаване за докладчик на 

Европейския парламент във връзка с това преразглеждане извършвах анализ на 

предложението и започнах да изпълнявам задачата си за формиране на позицията на 

Европейския парламент; сега съм готова да представя своя проектодоклад. 

 

ЕС се намира на кръстопът. Не можем да продължим с разводнени компромиси и 

спешни ad hoc реакции при кризисни ситуации, за които всички ние знаем 

предварително, че ще бъдат изпълнени твърде късно или изобщо няма да бъдат 

изпълнени. Наистина, необходимо е да се мисли по иновативен и творчески начин. 

Моето заключение е, че настоящият Регламент от Дъблин трябва основно да бъде 

променен и новият регламент трябва да гарантира: 

• че всички държави споделят отговорността за лицата, търсещи убежище;  

• че държавите членки с външни граници, първото място на пристигане в 

Европа за повечето бежанци, поемат своята отговорност при 

регистрирането на всички пристигащи хора, както и за опазване и 

поддържане на външните граници на ЕС; 

• че нуждаещите се от международна закрила я получават много по-бързо, 

отколкото днес, а тези, за които е доказано, че нямат право на убежище, се 

връщат в своите държави на произход по бърз и достоен начин. 

 

Време е да се прекрати подкрепата на система, в която бежанците са тласкани към 

безскрупулни трафиканти на хора, които ги превеждат незаконно през Европа. Вместо 

това ние трябва да изградим система, която да създава стимули за всички бежанци да се 

регистрират незабавно при пристигането си в ЕС. 

 

Лицата, търсещи убежище, следва да могат да се чувстват уверени, че ще получат 

законосъобразен процес за разглеждане на молбата им за предоставяне на убежище, 

независимо в коя европейска държава се регистрира тяхната молба. Те също така 

следва да знаят, че нямат право сами да решават в коя държава – членка на ЕС, ще 

търсят убежище, но че Европейският съюз ще разгледа молбата им за убежище и 

евентуално ще им предостави международна закрила. 

 

Новият Регламент от Дъблин трябва да бъде прост, базиран на стабилни принципи и 

осъществим на практика. Считам, че успях да положа основите за това в своя 

проектодоклад. Това предполага пълноценно и равноправно участие на всички държави 

членки. Ако се изпълни изцяло, това ще означава споделяне на отговорностите и 

истинска солидарност. 
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Необходима е работеща постоянна система на преместване 

 

Ad hoc преместването на 160 000 лица, търсещи убежище, от Италия към Гърция беше 

до голяма степен неуспешно. Трябва да извлечем поуки от опита на тази система, за да 

изградим стабилна и практично функционираща система за преместване в рамките на 

Регламента от Дъблин. 

 

Най-важният урок от временната схема за преместване, въведена в разгара на 

продължаваща криза, показва, че трябва да съществуват механизми за управление на 

кризи и извънредни ситуации преди настъпването на кризата. Европейските процеси на 

вземане на решения просто не са достатъчно гъвкави, за да решат надлежно и 

своевременно този сложен въпрос в разгара на вече настъпила криза. 

 

Съществуващите мерки, като например механизма за ранно предупреждение съгласно 

Регламента от Дъблин или Директивата за временна закрила, която е предназначена за 

използване при извънредна ситуация, но изисква гласуване в Съвета, за да бъде 

задействана, никога не са били използвани, независимо от мащаба на кризата. Ето защо 

би било неразумно да се основаваме на система за преместване, различна от 

автоматизирана система. 

 

Промени в модела на коригиращия механизъм за разпределение, предложен от 

Комисията 

 

Предложени са следните промени с цел подобряване на модела на коригиращия 

механизъм за разпределение, предложен от Комисията 

 

Без проверки на допустимостта, както преди Дъблин 

Предложението да се наложи изискване за установяване дали молбата е допустима 

преди определянето на компетентната държава членка би създало непреодолима 

административна тежест за държавите членки по външните граници на Съюза. 

 

Въвеждане на опростена процедура за събиране на семейство 

Предложението на Комисията предвижда извършването на всички събирания на 

семейства от втора държава членка на разпределение, което би означавало скъпи 

двойни прехвърляния. Другият основен вариант е държавите членки по външните 

граници да извършат събирането на семейства, което добавя към голямата 

административна тежест и удължава процедурите. Предлагам среден път, при който 

кандидатът се прехвърля в държавата членка, за която твърди, че има семейство, и 

когато тази държава извърши оценката. Ако даден кандидат твърди, че има семейство в 

държава членка, и се установи, че това не е така, той ще бъде прехвърлен в държава 

членка, избрана от коригиращия механизъм за разпределение.  

 

Подаване на молба за използване на дискреционната клауза 

Кандидатите следва да разполагат с възможност да поискат от държава членка да 

използва своите дискреционни права за поемане на отговорност също за случаи, при 

които, строго погледнато, тя не е длъжна да го прави. Доброволното приемане на 

определени кандидати ще се разглежда като част от квотата на тази държава членка. 

Приемането на кандидати с по-добри перспективи за интегриране в съответните им 
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държави членки по тази система би могло по този начин да предложи интересна 

възможност за държавите членки, както и стимули за кандидатите да работят в рамките 

на системата. 

 

Разпределяне на групи 

Вместо да се преместват кандидати на принципа за преместване на едно лице на един 

път, преместването следва да се осъществява в групи от до 30 кандидати наведнъж. Във 

връзка с това изменение предлагам да се позволи на кандидатите да имат възможност 

да се регистрират като група при пристигането си в Европа. Такава регистрация на 

група не предполага право на прехвърляне към определена държава членка, а право да 

бъдат прехвърлени заедно с останалите членове на групата в държава членка, 

определена чрез системата на коригиращия механизъм за разпределение. 

 

Връзка между коригиращия механизъм за разпределение и защитата на границите 

Ако държава членка, която се ползва от коригиращия механизъм за разпределение, не 

спазва задълженията си към други държави членки чрез управление на външните си 

граници и регистриране на кандидати, следва да се даде възможност за спиране на 

системата на коригиращия механизъм за разпределени за тази държава членка чрез 

вземане на решение в Съвета. 

 

Прагове за активиране на коригиращия механизъм за разпределение 

Предложението на Комисията предвижда, че дадена държава членка поема 150 

процента от своя справедлив дял от молбите за предоставяне на убежище, преди да 

получи помощ от системата на коригиращия механизъм за разпределение. Предлагам 

този праг да бъде намален на 100 процента. Предлагам също коригиращият механизъм 

за разпределение бъде спиран, след като относителният дял на дадена държава членка 

по коригиращия механизъм за разпределение спадне до 75 процента от общата сума на 

отпуснатите средства, за да се гарантира, че държавите членки не са непрекъснато ту 

във, ту извън коригиращия механизъм за разпределение. 

 

Принудителни мерки и финансовата солидарност при неучастие 

Комисията предложи да се въведе клауза за неучастие в системата на коригиращия 

механизъм за разпределение, която би позволила на държавите членки да се откупуват 

от коригиращия механизъм за разпределение чрез изплащане на сумата от 250 000 EUR 

за всеки кандидат. За мен е неприемливо да се въвежда такава цена за човешки 

същества и поради това предлагам заличаването на разпоредбата. 

 

Всяка държава членка в Европейския съюз трябва да се съобразява със 

законодателството, което е било демократично договорено между съзаконодателите. В 

този контекст съм обезпокоена от коментарите на няколко водещи политици, които 

заявиха, че ще пренебрегнат демократични решения на ЕС, ако те не са в съответствие 

с техните национални предпочитания. С оглед на тези коментари предложих въвеждане 

на обвързаност между надлежното участие в коригиращия механизъм за разпределение 

и европейските структурни и инвестиционни фондове. Не би било логично да се даде 

възможност на държавите членки да се възползват от солидарността на останалите, 

като същевременно пренебрегват своите задължения съгласно нашите съвместно 

договорени правила. 

 

Постепенното въвеждане на модела на коригиращия механизъм за разпределение 
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Предлагам преходен период от пет години за коефициента на разпределение, който 

определя квотите за всяка държава членка. В началото на преходния период 

коефициентът трябва да се определя въз основа на средния брой на молбите за 

международна закрила, подадени в миналото в различните държави членки. Всяка 

година двадесет процента от историческия коефициент ще бъдат премахвани, а 

двадесет процента от коефициента, предложен от Европейската комисия въз основа на 

БВП и населението, ще бъдат добавяни. 

 

Чрез такава система ще се гарантира на държавите членки, които по-рано са получени 

голям брой кандидати за убежище, че техните дялове на отговорност ще бъдат 

постепенно намалявани. Същевременно на държавите членки, които нямат същия опит, 

ще бъде предоставено време, за да изградят своите системи за приемане, за 

предпочитане с помощта от фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и с подкрепата от 

Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището. 

 

Подходящи грижи за децата, със специален акцент върху непридружените 

ненавършили пълнолетие лица 

Що се отнася до непридружените ненавършили пълнолетие лица, бързото назначаване 

на попечители (до пет дни), подобрените оценки на висшия интерес, както и 

използването на мултидисциплинарни екипи за оценки ще позволят на органите да 

изградят отношения на доверие с малолетните и непълнолетните, както и ще прекъснат 

отрицателното влияние на контрабандистите и трафикантите. Това ще подобри 

значително шансовете за това ненавършилите пълнолетие лица да имат доверие и да 

работят в рамките на системата. Не можем да продължим със система, която води до 

изчезването на хиляди деца, какъвто, за съжаление, е случаят понастоящем. 

Благодарение на значително подобрените процедури за събиране на семейства и на 

процедурата за отправяне на искане за прилагане на дискреционната клауза 

ненавършилите пълнолетие лица ще получат по-бърз достъп до процедурите и 

стабилна среда. 

 

Инвестирането в информация и подходящи грижи, по-специално за непридружени 

ненавършили пълнолетие, още при влизането им в ЕС, ще даде възможност за 

значителни икономии в други части на системата от Дъблин, тъй като това ще доведе 

до намаляване на нуждите за многократни прехвърляния, продължителни обжалвания и 

т.н.  

 

Система за окончателно премахване на основната причина за вторично движение 

Прекъсването на връзката между регистрацията на дадена молба и определянето на 

тази държава членка като компетентна е от основно значение, за да се гарантира 

доброто функциониране на Регламента от Дъблин. Една от стъпките в тази посока е 

гарантирането, че процедурите в регламента са изпълняеми и практични. 

 

Подкрепям изцяло Комисията в нейните амбиции да се премахнат „вратичките“, които 

дават възможност за прехвърляне на компетентност, и подкрепям амбицията да се 

гарантира ускоряване на процедурите. Това обаче решава само една част от проблема. 

На теория принципът е, че ако няма други критерии в регламента, които да определят 

компетентност за конкретна държава, компетентна е първата държава на влизане в ЕС. 

На практика обаче това е повече или по-малко невъзможно да се установи, освен ако 

съществува регистрация в базата данни „Евродак“, което в наши дни често не е така. 
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След месеци на ненужен бюрократизъм държавата членка, в която се намира търсещият 

убежище, обикновено в крайна сметка поема отговорност. Това означава забавяния в 

процедурите, с всички свързани разходи, несигурност за кандидата и най-важното – че 

прехвърлянето в конкретна държава всъщност често работи в полза на кандидатите, 

които желаят да подадат молба в конкретна държава членка. Това насърчава 

вторичните движения. 

 

За да се прекъсне този порочен кръг и да се осигури просто правило за разпределение, 

предлагам промяна на критериите за неправомерно влизане. Ако даден кандидат 

подаде молба в дадена държава членка по външните граници, която не участва в 

коригиращия механизъм за разпределение, тази държава членка следва да бъде 

компетентна по разглеждане на молбата, както и днес. Това е от решаващо значение, за 

да се гарантира връзката между правилното управление на външните граници и на 

системата от Дъблин. При новата система държавата членка по външните граници ще 

бъде също така подпомагана чрез системата на коригиращия механизъм за 

разпределение веднага след като е поела своя дял от колективната отговорност. 

 

Ако лицето, търсещо убежище, се придвижи от първата държава на влизане, без да се 

регистрира в друга държава членка и подаде там молба за убежище, тази държава 

членка не е компетентна по разглеждане на молбата. Вместо сложната и 

нефункционираща система, при която се преструваме, че можем да върнем хората в 

първата държава на пристигане, кандидатът ще бъде разпределен от корекционния 

механизъм към компетентната държава членка и ще бъде прехвърлен там. 

 

Тази система гарантира, че търсещите убежище лица ще знаят, че придвижването в 

конкретна държава членка означава, че ще бъдат автоматично отстранени от тази 

държава. Критериите биха били лесно приложими и следва да окажат възпиращо 

въздействие върху кандидатите, тъй като всъщност ще бъдат премахнати основните 

причини да не се подава молбата в първата държава на влизане в ЕС. Системата също 

така премахва всички стимули за държавите членки да избягват регистрирането на 

потенциалните търсещи убежище лица на своя територия. 

 

Трябва да бъде пределно ясно на лицата, търсещи убежище, че нямат избор за това коя 

държава да е компетентна по разглеждането на тяхната молба и че единственият начин 

за получаване на правен статут в Европа е да останат в рамките на официалната 

система. 

 

Регламент от Дъблин, който може да се разбере и приеме от кандидатите 

Премахването на стимулите за вторични движения и преминаването към модел, който 

гарантира, че всички кандидати се регистрират незабавно след пристигането, дава 

възможност да се инвестира в информирането на кандидатите, както и в специална 

защита на ненавършилите пълнолетие лица. Като гарантираме, че на кандидатите се 

предоставя подходяща информация и им се дава възможност да задават въпроси 

относно начина, по който функционира системата, ще можем да изградим доверие в 

системата и да гарантираме по-гладко протичане на процесите. 

 

Настоящият регламент гарантира, че само няколко общи листовки, предоставящи 

информация, се изготвят от Комисията. Това е недостатъчно предвид потребностите на 
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кандидатите. Ето защо предлагам Агенцията на Европейския съюз в областта на 

убежището, в тясно сътрудничество с националните агенции, да бъде натоварена със 

задачата да разработи набор от информационни продукти. Законодателите не следва да 

вземат решения във връзка с техния формат и съдържание, а да насърчават самата 

агенция да намери най-полезните формати, като използва съвременни инструменти на 

информационните технологии, с цел да се гарантира, че информацията може да 

отговори на ежедневните потребности в центровете за приемане, горещите точки и т.н. 

 

Оцеляването на свободното движение в Европа зависи от реформата на системата 

от Дъблин 

През 2015 г. можахме да видим как една след друга държави членки възстановиха 

вътрешния граничен контрол в ЕС като пряк резултат от така наречената криза с 

бежанците. Ако не извършим коренна и цялостна реформа на европейската система за 

убежище с Регламента от Дъблин и оставим системата в нейното нефункциониращо 

състояние, това би могло да бъде също така началото на края на Шенгенската система, 

осигуряваща свободно движение на хората в Европа. 

 

Това е факт, който всички отговорни политици в Европа трябва да разберат, без 

значение каква е позицията им по въпроса за правото на убежище. Реформираната 

система за предоставяне на убежище трябва да работи на място, на практика и за 

разлика от днешната система, е необходимо да гарантира, че всеки получава стимул да 

спазва правилата. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ 

 

 

Реф. № D(2016)51537 

 

 

Клод Морайс 

председател, комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 

ASP 13G205  

Брюксел 

 

 

 

Относно:  Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 

установяване на критерии и механизми за определяне на държавата 

членка, компетентна за разглеждането на молба за международна 

закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на 

трета страна или от лице без гражданство (преработен текст) 

 (COM(2016)0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD)) 

 

 

Уважаеми господин Председател, 

 

Комисията по правни въпроси разгледа горепосоченото предложение в съответствие с 

член 104 относно преработката, както това е определено в Правилника за дейността на 

Европейския парламент. 

Параграф 3 от този член гласи следното:  

 

„Ако комисията по правни въпроси счита, че предложението не води до други промени 

по същество освен посочените като такива в предложението, тя уведомява за това 

водещата комисия. 

 

В този случай, в допълнение към условията, определени в членове 169 и 170, в 

компетентната по същество комисия се допускат само изменения, които се отнасят 

за частите от предложението, които съдържат промени. 

Въпреки това, ако в съответствие с точка 8 от Междуинституционалното 

споразумение водещата комисия възнамерява също така да внесе изменения в 

кодифицираните части от предложението, тя незабавно съобщава това на Съвета и 

на Комисията, като последната, преди гласуването по член 58, следва да уведоми 

комисията относно своята позиция по измененията и дали възнамерява да оттегли 

преработеното предложение или не.“ 

След становището на Правната служба, чиито представители участваха в заседанията на 

консултативната работна група, която разглежда предложението за преработка, и в 

съответствие с препоръките на докладчика по становище, комисията по правни въпроси 

счита, че въпросното предложение не включва никакви съществени промени освен 
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посочените като такива в предложението, и че по отношение на кодификацията на 

непроменените разпоредби от предишните актове с посочените промени, предложението 

се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по 

същество. 

 

В заключение, на своето заседание от 29 ноември 2016 г. комисията по правни въпроси 

реши с 12 гласа „за“ и 1 глас „против“1 да препоръча на водещата комисия по граждански 

свободи, правосъдие и вътрешни работи да пристъпи към разглеждане на 

горепосоченото предложение в съответствие с член 104. 

 

 

 

С уважение, 

 

 

 

 

 

 

Павел Свобода 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение: Становище на консултативната работна група. 

 

 

                                                 
1 Присъстваха следните членове на ЕП: Макс Андерсон, Жоел Бержерон, Мари-Кристин Бутоне, Даниел 

Буда, Жан-Мари Кавада, Костас Хрисогонос, Терез Комодини Какиа, Мади Делво, Ангел Джамбазки, 

Роса Естарас Ферагут, Лидия Йоанна Герингер де Оденберг, Мери Хънибол, Дитмар Кьостер, Антониу 

Мариню и Пинту, Ангелика Ниблер, Емил Радев, Юлия Реда, Евелин Регнер, Виржини Розиер, Павел 

Свобода, Аксел Фос, Косма Злотовски, Тадеуш Звефка. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ: СТАНОВИЩЕ НА КОНСУЛТАТИВНАТА ГРУПА НА 
ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И 

КОМИСИЯТА 

 

 

 

 

КОНСУЛТАТИВНА РАБОТНА ГРУПА 

НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ 

Брюксел, 6 октомври 2016 г. 

СТАНОВИЩЕ 

НА ВНИМАНИЕТО НА:                  ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 

  СЪВЕТА 

  КОМИСИЯТА 

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 

установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, 

компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е 

подадена в една от държавите членки от гражданин на трета страна или от лице 

без гражданство 

COM(2016)0270 от 4.5.2016 г. – 2016/0133(COD) 

Предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-

структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове, и по-

специално точка 9 от него, консултативната работна група, съставена от съответните 

правни служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията, проведе свои 

заседания на 25 май и 7 юли 2016 г. за разглеждането, наред с друго, на горепосоченото 

предложение, внесено от Комисията. 

В хода на тези заседания, след като разгледа предложението за регламент на 

Европейския парламент и на Съвета за преработване на Регламент (ЕС) № 604/2013 на 

Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година за установяване на 

критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за 

разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от 

държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство, 

консултативната работна група констатира единодушно, че със сивото маркиране, 

използвано по принцип за посочване на съществените промени, следва да се отбележат 

следните елементи: 

- в член 1 предлаганото добавяне на текста „една-единствена“; 

- в параграфи 5 и 6 на член 8 предлаганото заличаване на текста „братята и сестрите“; 

- в член 10, параграф 1 думата „само“; 

- в член 10, параграф 2 предлаганото заличаване на текста „или брат или сестра“; 
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- в член 13, встъпителна част предлаганото заличаване на текста „и/или ненавършили 

пълнолетие несключили брак братя и сестри“; 

- целият текст на приложение І. 

Следователно разглеждането на предложението позволи на консултативната работна 

група да заключи единодушно, че предложението не съдържа никакви изменения по 

същество, освен посочените като такива. Работната група заключи също така, че по 

отношение кодификацията на непроменените разпоредби на предишния акт с 

въпросните съществени изменения предложението се свежда до обикновена 

кодификация на действащия правен текст, без промяна по същество. 

Ф. ДРЕКСЛЕР   Х. ЛЕГАЛ   Л. РОМЕРО РЕКЕНА 

Юрисконсулт    Юрисконсулт   Генерален директор 

 

 

 


