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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 директива на Европейския парламент и на Съвета 
относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите членки за 
връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни (преработен текст)
(COM(2018)0634 – C8-0407/2018 – 2018/0329(COD))

(Обикновена законодателна процедура – преработка)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и 
Съвета (COM(2018)0634),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 79, параграф 2, буква в) от Договора 
за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението до 
Парламента (C8-0407/2018),

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

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 
от ... 1,

– като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. 
относно по-структурирано използване на техниката за преработване на 
нормативни актове2,

– като взе предвид писмото от ххх, изпратено от комисията по правни въпроси до 
комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи в съответствие 
с член 104, параграф 3 от Правилника за дейността,

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

– като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи (A8-0000/2019),

А. 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 

1 ОВ C ... / Все още непубликувано в Официален вестник.
2 OВ C 77, 28.3.2002 г., стр. 1.
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препоръките на консултативната група на правните служби на Европейския 
парламент, Съвета и Комисията;

2. приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето 
предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени 
промени в това предложение;

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 директива
Заглавие 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предложение за Предложение за

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно общите стандарти и процедури, 
приложими в държавите членки за 
връщане на незаконно пребиваващи 
граждани на трети страни (преработен 
текст)

относно общите стандарти и процедури, 
приложими в държавите членки за 
връщане на граждани на трети страни с 
неуредено положение (преработен 
текст)

Принос на Европейската комисия за 
срещата на лидерите в Залцбург на 19 и 
20 септември 2018 г.

Принос на Европейската комисия за 
срещата на лидерите в Залцбург на 19 и 
20 септември 2018 г.

Or. en

Обосновка

Това е хоризонтално изменение, свързано с измененията на съображения 6, 9, 10, 22, 
25, 32, 40 и 47 и на членове 1, 2, 3, 4, 8, 10, 13, 14, 15 и 22. Използването на термина 
„незаконно“ за описание на мигранти с неуредено положение е неподходящ и следва да 
се избягва, тъй като често ги заклеймява, като ги свързва с престъпност. Целта на 
това хоризонтално изменение е поради тази причина да се замени думата 
„незаконно“ с „неправомерно“, което се основава на отправените препоръки от 
Комитета на ООН за защита на правата на работниците мигранти и членовете на 
техните, и по-точно общия коментар № 2 относно правата на работниците 
мигранти с неуредено положение и членовете на техните семейства. Вж. 
Международна конвенция за защита на правата на работниците мигранти и 
членовете на техните семейства, Общ коментар № 2, 28 август 2013 г, параграф 4.
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Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Ефективната и справедлива 
политика в областта на връщането е 
съществена част от подхода на Съюза за 
по-добро управление на миграцията във 
всички аспекти, както е отразено в 
Европейската програма за 
миграцията от май 2015 г.11

(2) Зачитаща достойнството, 
хуманна, справедлива и ефективна 
политика в областта на връщането е 
съществена част от подхода на Съюза за 
по-добро управление на миграцията във 
всички аспекти

__________________ __________________
11 COM(2015) 285 окончателен. 11 COM(2015) 285 окончателен.

Or. en

Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) На 28 юни 2018 г. в 
заключенията си Европейският съвет 
подчерта необходимостта от 
значително увеличаване на 
ефективното връщане на 
мигрантите с неуредено положение и 
приветства намерението на 
Комисията да представи 
законодателни предложения за по-
ефективна и по-съгласувана 
европейска политика в областта на 
връщането.

заличава се

Or. en

Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Тази европейска политика на 
връщане следва да се основава на общи 
стандарти, така че хората да бъдат 
връщани по хуманен начин и при пълно 
зачитане на техните основни права и на 
тяхното достойнство, както и на 
международното право, включително 
задълженията в областта на защитата на 
бежанците и правата на човека. Следва 
да се установят ясни, прозрачни и 
справедливи правила с цел установяване 
на ефективна политика на връщане, 
която възпира незаконната миграция и 
осигурява съгласуваност с общата 
европейска система за убежище и със 
системата за законна миграция и 
допринася за техния интегритет.

(4) Европейската политика на 
връщане следва да се основава на общи 
стандарти, така че хората да бъдат 
връщани по хуманен начин и при пълно 
зачитане на техните основни права и на 
тяхното достойнство, както и на 
международното право, включително 
задълженията в областта на защитата на 
бежанците, защитата на правата на 
детето, защитата на лицата без 
гражданство и други задължения в 
областта на правата на човека. Следва 
да се установят ясни, прозрачни и 
справедливи правила с цел установяване 
на ефективна политика на връщане, 
която осигурява съгласуваност с общата 
европейска система за убежище и със 
системата за законна миграция и 
допринася за техния интегритет. 
Общите стандарти и гаранции следва 
да се основават на „20 насоки 
относно принудителното връщане“, 
приети от Комитета на 
министрите на Съвета на Европа на 
4 май, 2005 г. 

Or. en

Обосновка

„20 насоки относно принудителното връщане“ на Съвета на Европа служи като 
ключов документ за съобразено с основните права тълкуване на прилагането на 
Директивата за връщането. Докладчикът изтъква необходимостта от позоваване на 
този документ като база за основано на основните права тълкуване на настоящата 
директива.

Изменение 5

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Връзката между решението за заличава се
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прекратяване на законния престой на 
гражданин на трета страна и 
издаването на решение за връщане 
следва да бъде укрепена, за да се 
намали опасността от укриване и 
вероятността от неразрешени 
вторични движения. Необходимо е да 
се гарантира, че решението за 
връщане се издава непосредствено 
след решението за отхвърляне или 
прекратяване на законния престой, а 
в най-добрия случай — в един и същ 
акт или решение. Това изискване 
следва да се прилага по-специално в 
случаите, когато молбата за 
международна закрила е отхвърлена, 
при условие че процедурата за 
връщане е спряна, докато 
отхвърлянето стане окончателно и в 
очакване на резултата от 
обжалването на отхвърлянето.

Or. en

Обосновка

Настоящото съображение се заличава в съответствие с внесеното изменение към 
член 8, параграф 6.

Изменение 6

Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Признава се законното право на 
държавите членки да връщат граждани 
на трети страни, които са в незаконен 
престой, при наличие на справедливи и 
ефикасни системи за убежище, които 
изцяло да зачитат принципа на забрана 
за връщане (non-refoulement).

(9) Признава се законното право на 
държавите членки да връщат граждани 
на трети страни, които са в незаконен 
престой, при наличие на справедливи и 
ефикасни системи за убежище, които 
изцяло да зачитат международното 
право в областта на правата на 
човека и принципа на забрана за 
връщане (non-refoulement), както и 
приложимите международни 
стандарти относно миграцията и 
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защитата на работниците 
мигранти.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с внесеното 
изменение към съображение 4, в което се предвижда, че европейската политика в 
областта на връщането следва да се основава на международното право, 
включително задълженията в областта на защитата на бежанците, защитата на 
правата на детето, защитата на лицата без гражданство и на правата на човека, 
което включва прилагането на международни стандарти в областта на миграцията 
и защитата на работниците мигранти.

Изменение 7

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) В съответствие с Директива 
2005/85/ЕО на Съвета12, гражданин на 
трета страна, който е подал молба за 
убежище в държава членка, следва да не 
бъде считан за лице, пребиваващо 
незаконно на територията на държавата 
членка, до влизането в сила на 
отрицателно решение относно молбата 
или на решение, прекратяващо правото 
му на престой като кандидат за 
убежище.

(10) В съответствие с Директива 
2005/85/ЕО на Съвета12, гражданин на 
трета страна, който е подал молба за 
убежище в държава членка, следва да не 
бъде считан за лице, което е с неуредено 
положение на територията на 
държавата членка, до влизането в сила 
на отрицателно решение относно 
молбата или на решение, прекратяващо 
правото му на престой като кандидат за 
убежище. Жертвите на трафик на 
хора, които са в процес на получаване 
на разрешение за пребиваване съгласно 
Директива 2004/81/ЕО на Съвета, не 
следва да бъдат считани за лица с 
неуредено положение пребиваващи на 
територията на дадената държава 
членка до вземането на окончателно 
решение за издаването на разрешение 
за пребиваване от компетентния 
орган.

__________________ __________________
12 Директива 2005/85/ЕО на Съвета от 1 
декември 2005 г. относно минимални 

12 Директива 2005/85/ЕО на Съвета от 1 
декември 2005 г. относно минимални 
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норми относно процедурата за 
предоставяне или отнемане на статут на 
бежанец в държавите членки (ОВ L 326, 
13.12.2005 г., стр. 13).

норми относно процедурата за 
предоставяне или отнемане на статут на 
бежанец в държавите членки (ОВ L 326, 
13.12.2005 г., стр. 13).

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с внесеното 
изменение към съображение 4, в което се предвижда, че европейската политика в 
областта на връщането следва да се основава на международното право, 
включително задълженията в областта на защитата на бежанците, защитата на 
правата на детето, защитата на лицата без гражданство и на правата на човека, 
което включва защитата на жертвите на трафика на хора.

Изменение 8

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) За да се осигурят по-ясни и по-
ефективни правила за предоставяне на 
срок за доброволно напускане и за 
задържане на гражданин на трета 
страна, определянето на това дали 
съществува опасност от укриване 
следва да се основава на обективни 
критерии, валидни за целия Съюз. 
Освен това в настоящата директива 
следва да се определят специфични 
критерии за това кога възниква 
оборима презумпция, че е налице 
опасност от укриване.

(11) За да се осигурят по-ясни и по-
ефективни правила за доброволно 
напускане, следва да се установят 
разпоредби, насочени към повишаване 
на стимулите за доброволно 
напускане, валидни за целия Съюз. 
Освен това настоящата директива 
следва да задължава държавите 
членки да изготвят изчерпателен 
списък със специфични цели и 
критерии в своето национално право в 
съответствие с насоките, които 
предстои да бъдат изготвени от 
Агенцията на Европейския съюз за 
основните права, където може да се 
посочва, че е налице опасност от 
укриване. Определянето на наличие на 
опасност от укриване следва да се 
извършва от съдебен орган след 
проверка на обстоятелствата по 
отношение на всеки отделен засегнат 
гражданин на трета държава в 
съответствие с принципите на 
необходимост и пропорционалност.
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Or. en

Обосновка

Докладчикът изтъква, че решението относно опасността от укриване трябва да се 
взема за всеки отделен случай в зависимост от обстоятелствата по отношение на 
отделното лице и/или на семейството поради факта, че последиците от 
определянето на такава опасност са сериозни, като включват задържане.

Изменение 9

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) За да се подобри ефективността 
на процедурата за връщане, следва да 
бъдат определени ясни отговорности 
за гражданите на трети страни, и по-
специално задължението да оказват 
съдействие на органите на всички 
етапи от процедурата за връщане, 
включително чрез предоставяне на 
информацията и елементите, 
необходими за оценяване на 
индивидуалното им положение. 
Същевременно е необходимо да се 
гарантира, че гражданите на трети 
страни се уведомяват за последиците 
от неспазването на тези задължения 
във връзка с определянето на 
опасността от укриване, 
предоставянето на срок за доброволно 
напускане и възможността за налагане 
на задържане, както и във връзка с 
достъпа до програми, предоставящи 
логистична, финансова и друга 
материална помощ или помощ в натура.

(12) За да се гарантира спазването 
на решенията за връщане и лоялното 
сътрудничество между 
компетентните органи на 
държавите членки и гражданите на 
трети страни и за да се подобри 
ефективността на процедурата за 
връщане, следва да бъдат създадени 
мерки за подобряване на 
сътрудничеството на гражданите на 
трети страни с органите през цялата 
процедура за връщане, включително 
като бъдат на разположение по време 
на цялата процедура. Същевременно е 
необходимо да се гарантира, че на 
гражданите на трети страни се 
предоставя цялата необходима 
информация относно процедурата за 
връщане на език, който разбират, за 
да могат да участват в нея. По-
специално държавите членки ще 
имат задължението да предоставят 
навременна и адекватна информация 
на граждани на трети страни 
относно процеса на връщане във 
връзка с различните етапи на 
процедурата за връщане, 
предоставянето на срок за доброволно 
напускане, определянето на 
опасността и последствията от 
укриване, възможността за налагане на 
задържане, наличните правни 
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средства за защита, възможното 
прилагане на забрани за влизане, както 
и във връзка с достъпа до програми, 
предоставящи правна, логистична, 
финансова и друга материална помощ 
или помощ в натура.

Or. en

Обосновка

Достъпът до навременна, обективна и надеждна информация позволява на 
мигрантите да вземат информирано решение и повишава готовността за връщане и 
ангажираността към процеса на връщане, с което се подобряват възможностите за 
устойчива реинтеграция. За да се гарантира спазването на решенията за връщане и 
лоялното сътрудничество между компетентните органи на държавите членки и 
гражданите на трети страни, следва да бъдат установени ясни процедури за 
връщане и на гражданите на трети страни да бъде предоставяна навременна и 
адекватна информация преди и по време на процеса на връщане.

Изменение 10

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Когато няма основания да се 
счита, че предоставянето на срок за 
доброволно напускане ще възпрепятства 
постигането на целта на процедурата за 
връщане, следва да се отдава 
предпочитание на доброволното 
връщане спрямо принудителното 
връщане, като се определи подходящ 
срок за доброволно напускане в размер 
до тридесет дни, в зависимост по-
конкретно от перспективите за 
връщане. Срок за доброволно напускане 
следва да не се предоставя, когато е 
било преценено, че има опасност 
гражданите на трети страни да се 
укрият, предишна тяхна молба за 
законен престой е била отхвърлена 
като основана на невярна 
информация или явно неоснователна 
или те представляват опасност за 

(13) Когато няма основания да се 
счита, че предоставянето на срок за 
доброволно напускане ще възпрепятства 
постигането на целта на процедурата за 
връщане, следва да се отдава 
предпочитание на доброволното 
връщане спрямо принудителното 
връщане, като се определи срок за 
доброволно напускане от тридесет дни. 
Може да се предостави по-кратък 
срок от 15 дни за доброволно 
напускане, когато е било преценено, че 
има опасност гражданите на трети 
страни да се укрият. Държавите 
членки следва да могат да решават да 
не предоставят срок за доброволно 
напускане, когато е било преценено, че 
гражданите на трети страни 
представляват действителна и реална 
опасност за обществената сигурност или 
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обществения ред, обществената 
сигурност или националната сигурност. 
Срокът за доброволно напускане следва 
да се удължи, когато това се счита за 
необходимо поради конкретните 
обстоятелства на всеки отделен случай.

националната сигурност. Срокът за 
доброволно напускане следва да се 
удължи, когато това се счита за 
необходимо поради конкретните 
обстоятелства на всеки отделен случай, 
включително за да се даде възможност 
на децата да приключат учебната 
година.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с внесеното 
изменение към член 9 относно доброволното напускане. С доклада се цели да се внесе 
яснота в понятията за доброволно връщане и доброволно напускане.

Изменение 11

Предложение за директива
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) С цел насърчаване на 
доброволното връщане държавите 
членки следва да имат оперативни 
програми, които осигуряват подобрена 
помощ и консултации във връзка с 
връщането и които могат да включват 
подкрепа за реинтегрирането в третите 
страни на връщане, като се вземат 
предвид общите стандарти за 
програмите за подпомагане на 
доброволното връщане и 
реинтеграцията, разработени от 
Комисията в сътрудничество с 
държавите членки и одобрени от 
Съвета.

(14) С цел насърчаване на 
доброволното връщане държавите 
членки следва да имат оперативни 
програми, които осигуряват управление 
на отделни случаи, подобрена помощ и 
консултации във връзка с връщането и 
които следва да включват подкрепа за 
реинтегрирането в третите страни на 
връщане, като се вземат предвид общите 
стандарти за програмите за подпомагане 
на доброволното връщане и 
реинтеграцията, разработени от 
Комисията в сътрудничество с 
държавите членки и одобрени от 
Съвета. Програмите за доброволно 
връщане, подпомагане на 
доброволното връщане и 
реинтеграцията са съществени 
стълбове на системите за управление 
на миграцията и позволяват на 
мигрантите да се връщат по хуманен 
и зачитащ достойнството начин. 
Доброволното връщане следва да бъде 
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позволено на всички етапи от 
процедурата.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с внесеното 
изменение към член 14 относно управлението на връщането, с което държавите 
членки се задължават да създадат национални програми за подобряване на 
привеждането в действие на всички етапи от процедурата за връщане. Докладчикът 
счита, че тези национални програми следва да включва мерки и механизми за 
реинтеграция, с които се гарантира „преносимо правосъдие“ и достъп до правосъдие 
и правна защита за жертвите на престъпления или трудова експлоатация през целия 
период на процедурата за връщане, включително след връщането в трета държава.

Изменение 12

Предложение за директива
Съображение 14a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14a) В съответствие с Директива 
2009/52/EО на Европейския парламент 
и на Съвета1a държавите членки 
следва да гарантират, че са налице 
ефективни механизми, чрез които 
гражданите на трети страни могат 
да подават жалби срещу своите 
работодатели. В съответствие с 
Директива 2012/29/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета1б държавите 
членки следва да гарантират, че 
всички жертви на престъпления 
получават подходяща информация, 
подкрепа и защита и могат да 
участват в наказателни 
производства. Във връзка с това 
следва да се създадат подходящи 
механизми като част от 
националните програми за връщане, с 
които се гарантира трансгранично 
правосъдие и достъп до средства за 
правна защита, както и достъп до 
правосъдие по въпроси, свързани с 
нарушения на Директива 2009/52/EО и 
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Директива 2012/29/ЕС, през цялата 
процедура за връщане, включително 
мерки за гарантиране на достъпа до 
правосъдие след връщането в трета 
държава.
__________________________
1a Директива 2009/52/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 18 юни 2009 г. за предвиждане на 
минимални стандарти за санкциите 
и мерките срещу работодатели на 
незаконно пребиваващи граждани на 
трета държава (ОВ L 168, 30.6.2009 г., 
стр. 24).
1б Директива 2012/29/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 25 октомври 2012 г. за 
установяване на минимални 
стандарти за правата, подкрепата и 
защитата на жертвите на 
престъпления и за замяна на Рамково 
решение 2001/220/ПВР на Съвета (ОВ 
L 315, 14.11.2012 г., стр. 57).

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с внесеното 
изменение към член 14 относно управлението на връщането, с което държавите 
членки се задължават да създадат национални програми за подобряване на 
привеждането в действие на всички етапи от процедурата за връщане. Докладчикът 
счита, че тези национални програми следва да включва мерки и механизми за 
реинтеграция, с които се гарантира „преносимо правосъдие“ и достъп до правосъдие 
и правна защита за жертвите на престъпления или трудова експлоатация през целия 
период на процедурата за връщане, включително след връщането в трета държава.

Изменение 13

Предложение за директива
Съображение 15a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15a) Държавите членки следва да 
гарантират, че се извършва оценка на 
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уязвимостта на лицата, спрямо 
които се прилагат процедури за 
връщане. Факторите, които 
повишават риска от уязвимост, 
може да включват, наред с другото: 
индивидуални фактори като възраст, 
пол и полова идентичност, статут в 
обществото, убеждения и нагласи, 
емоционални, психологически и 
когнитивни особености и физическо и 
психично здраве; фактори, свързани с 
домакинството и семейството; 
фактори, свързани с общността; 
структурни или ситуационни 
фактори.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с внесените 
изменения към съображение 38 и член 14, подчертаващи необходимостта от 
национални системи за управление на връщането,които да включват механизми за 
определяне и отчитане на потенциалната уязвимост на лицата, обект на процедура 
за връщане. Виж също и определението на „лица в уязвимо положение“, предложено 
от докладчика в член 3, параграф 9, което е вдъхновено от определението в 
тематичния документ на Международната организация по миграция относно 
защитата на правата на човека и основните свободи на мигрантите и специфичните 
потребности на мигрантите в уязвимо положение, разработен за да окаже принос 
към подготвителния процес на Глобалния договор за миграцията. В документа се 
въвежда определение на „уязвимост“, което се дистанцира от категориите лица и 
по-скоро разглежда множество фактори (фактори, свързани с отделните лица, 
общността, домакинството, както и структурни и ситуационни фактори), които 
могат да повлияят на уязвимостта на дадено лице. Това определение изисква 
задълбочена индивидуална оценка на факторите, които както повишават 
уязвимостта, така и допринасят за защитата. Всъщност това е взаимодействието 
от фактори на равнище отделно лице, домакинство, общност и на структурно 
равнище, както и всички възникващи ситуационни фактори, които или повишават, или 
намаляват уязвимостта на отделните лица, домакинствата, общностите и групите 
към насилие, експлоатация, злоупотреба и нарушения на правата.

Изменение 14

Предложение за директива
Съображение 16
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Срокът за подаване на жалба 
срещу решения, свързани с връщането, 
следва да предоставя достатъчно време 
за осигуряване на достъп до ефективни 
правни средства за защита, като 
същевременно се има предвид, че 
дългите срокове могат да повлияят 
отрицателно на процедурите за 
връщане. За да се избегне евентуална 
злоупотреба с правата и процедурите, 
за обжалване на решение за връщане 
следва да се предоставя срок, който не 
надвишава пет дни. Тази разпоредба 
следва да се прилага единствено след 
постановяването на решение, с което 
се отхвърля молба за международна 
закрила и което е станало 
окончателно, включително след 
евентуален съдебен контрол.

(16) Срокът за подаване на жалба 
срещу решения, свързани с връщането, 
следва да предоставя достатъчно време 
за осигуряване на достъп до ефективни 
правни средства за защита, като 
същевременно се има предвид, че 
дългите срокове могат да повлияят 
отрицателно на процедурите за 
връщане.

Or. en

Обосновка

Максималният срок от пет дни за подаване на жалба, в случай че решението за 
връщане е вследствие от решение, с което се отхвърля молба за убежище, следва да 
се заличи. Този кратък срок на практика подкопава ефективността на жалбата. По 
дело C‑69/10, Samba Diouf, Съдът на Европейския съюз реши, че разрешеният срок за 
подаване на жалба трябва да е на практика достатъчен за подготовката и 
упражняването на правото на ефективна защита пред съд. Той счита всеки срок, по-
дълъг от петнадесет дни, по принцип за достатъчен в това отношение, като оставя 
окончателната преценка за ефикасността на срока на националния съд.

Изменение 15

Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Обжалването на решение за 
връщане, основаващо се на решение, с 
което се отхвърля молба за 
международна закрила и по 

заличава се
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отношение на което са били вече 
приложени ефективни средства за 
правна защита, следва да се развива в 
едноистанционно производство, тъй 
като индивидуалното положение на 
засегнатия гражданин на трета 
страна вече е било разгледано от 
съдебен орган, който е постановил 
решение по това индивидуално 
положение в контекста на 
процедурата за предоставяне на 
убежище.

Or. en

Обосновка

Докладчикът счита, че предложението за налагане за всички държави членки на 
обжалване само пред една съдебна инстанция не само излиза извън рамките на 
съдебната практика на Съда на ЕС (дело C- 180/17, X и Y), но също така би попречило 
на определени държави членки да прилагат по-високи равнища на защита по силата 
на своите конституции, както и че това е несъвместимо с принципа на принципа на 
процесуалната автономия. Докладчикът счита, че преработената директива не 
следва да се намесва в организацията на по-нататъшното обжалване, тъй като това 
остава национална компетенция.

Изменение 16

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Обжалването на решение за 
връщане следва да има автоматично 
суспензивно действие само в случаите, 
когато съществува опасност от 
нарушаване на принципа на забрана за 
връщане.

(18) Влизането в сила на решение за 
връщане следва да се спре 
автоматично за срока на подаването 
на жалбата срещу това решение на 
първа инстанция и ако жалбата е 
подадена в определения срок, докато 
трае нейното разглеждане и до 
уведомяването на жалбоподателя за 
решението по жалбата, по-специално 
в случаите, когато съществува опасност 
от нарушаване на принципа на забрана 
за връщане. Обжалването на решение 
за връщане следва да има 
автоматично суспензивно действие, 
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когато са налице висящи дела пред 
наказателен съд, за да се гарантира 
достъп до правосъдие както за 
жертвите, така и за заподозрените 
лица.

Or. en

Обосновка

Докладчикът подчертава, че обжалването на решение за връщане следва винаги да 
има суспензивно действие или в противен случай жалбоподателят би бил лишен от 
ефективни средства за правна защита. За съдебните системи също така 
представлява особена тежест да изискват допълнително производство за 
разглеждане на въпроса със суспензивното действие, тъй като това се изисква във 
всички случаи, в които е преценено, че има опасност от връщане, включително като 
част от обжалване.

Изменение 17

Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) В случаите, когато не 
съществува опасност от нарушаване 
на принципа на забрана за връщане, 
обжалването на решение за връщане 
следва да няма автоматично 
суспензивно действие. Съдебните 
органи следва да могат да спрат 
временно изпълнението на решение за 
връщане в отделни случаи по други 
причини – по искане на засегнатия 
гражданин на трета страна или 
служебно, когато това се счита за 
необходимо. Такива решения по 
правило следва да се вземат в срок от 
48 часа. Когато това е оправдано от 
сложността на случая, съдебните 
органи следва да вземат такова 
решение без неоснователно забавяне.

(19) Съдебните органи следва да 
могат да спрат изпълнението на 
решение за връщане в отделни случаи 
по други причини – по искане на 
засегнатия гражданин на трета страна 
или служебно, когато това се счита за 
необходимо. Такива решения следва да 
се вземат без неоснователно забавяне.

Or. en
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Обосновка

The requirement that the effect of a return decision should be automatically suspended during 
the period for lodging the appeal against such decision at first instance and during the 
examination of the appeal where there is a risk of a breach of non-refoulement is welcomed 
as this reflects the jurisprudence of the ECtHR and the CJEU. However, your Rapporteur 
proposes to extend the requirement of suspensive effect to all other cases where fundamental 
rights are at risk in case of enforced return as this constitutes the best guarantee to ensure 
that their right to an effective remedy is respected in practice, including where other human 
rights such as the right to family unity, the right to a fair trial or to be protected from 
arbitrary deprivation of liberty upon return are at risk. Such an approach has also clear 
advantages from the perspective of the appeals process. A system whereby suspensive effect 
must be requested in all cases other than non-refoulement cases creates additional burden on 
the judiciary, as they may have to assess the same case twice where the Court comes to the 
conclusion that suspensive effect is necessary pending the examination of the appeal on the 
merits. In line with the FRA Opinion on this recast, the Rapporteur stresses that the scope of 
the review under the EU asylum acquis does typically not cover the prohibition of refoulement 
as an absolute human rights imperative, beyond the refugee context as well as other rights, 
such as the right to respect for private and family life, which also in some circumstances 
constitute a bar to removal.

Изменение 18

Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) За да се подобри 
ефективността на процедурите за 
връщане и да се избегнат ненужните 
забавяния, без да се засягат правата 
на засегнатите граждани на трети 
страни, изпълнението на решението 
за връщане следва да не бъде 
автоматично спирано, когато 
оценката на риска от нарушаване на 
принципа на забрана за връщане вече е 
била извършена и е била ефективно 
упражнена съдебна защита в рамките 
на процедурата за предоставяне на 
убежище, проведена преди издаването 
на съответното решение за връщане, 
срещу което е подадена жалбата, 
освен ако положението на засегнатия 
гражданин на трета страна се е 
променило съществено оттогава.

заличава се
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Or. en

Обосновка

Your Rapporteur strongly resists the proposal to make the suspensive effect contingent on the 
submission of new elements that significantly modify the specific circumstances of the 
individual case in case since the reason for suspension was already assessed in the context of 
the asylum procedure and subject to judicial review and the return decision is taken following 
an asylum procedure. This is justified on the premise that the risk of refoulement in such a 
case has already been assessed in the asylum procedure. However, this is a false assumption 
as the scope of the principle of non-refoulement under the return Directive is broader than 
the non-refoulement provisions laid down in the asylum acquis. Therefore, non-refoulement 
concerns relevant under the return acquis may not necessarily have been assessed in the 
context of the asylum procedure. Moreover, given the absolute nature of the non-refoulement 
principle as enshrined inter alia in Article 3 ECHR, Article 3 CAT and Article 4 EU Charter 
as interpreted by the ECtHR and the CJEU, making suspensive effect contingent on new 
circumstances arising constitutes adding conditions that are not allowed under the EU 
Charter and the jurisprudence of the European Courts.

Изменение 19

Предложение за директива
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Необходимата правна помощ 
следва да се предостави, при 
поискване, на лица, които не разполагат 
с достатъчни средства. В националното 
законодателство следва да бъде 
предвиден списък на случаите, в 
които правната помощ трябва да се 
счита за необходима.

(21) Правната помощ следва да се 
предоставя безплатно на лица, които 
не разполагат с достатъчни средства. В 
националното законодателство следва 
да бъдат установени условията за 
достъп до правна помощ.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с внесените 
изменения към съображение 40 относно необходимите мерки за гарантиране на 
ефективното прилагане на настоящата директива, към член 7, предвиждащи 
правото на гражданите на трети държави да бъдат информирани по време на 
процедурите за връщане, както и към член 14, свързани с управлението на връщането. 
Докладчикът подчертава, че достъпът до правна помощ е един от съществените 
елементи на ефективната и устойчива политика в областта на връщането.
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Изменение 20

Предложение за директива
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Следва да се вземе под внимание 
положението на граждани на трети 
страни, които са в незаконен престой, но 
не могат все още да бъдат изведени. 
Техните основни ежедневни 
потребности следва да бъдат 
определени съгласно националното 
законодателство. За да могат да докажат 
специфичното си положение в случай на 
административен контрол или проверки, 
на тези лица следва да бъде 
предоставено писмено потвърждение за 
тяхното положение. Държавите членки 
следва да разполагат със свобода на 
преценка по отношение на модела и 
формата на писменото потвърждение и 
следва също така да могат да го 
включват в решения, свързани с 
връщането, приети съгласно настоящата 
директива.

(22) Следва да се вземе под внимание 
положението на граждани на трети 
страни, които са в незаконен престой, но 
не могат все още да бъдат изведени. 
Подходящите условия за тяхното 
съществуване следва да бъдат 
определени съгласно националното 
законодателство. За да могат да докажат 
специфичното си положение в случай на 
административен контрол или проверки, 
на тези лица следва да бъде 
предоставено писмено потвърждение за 
тяхното положение. Държавите членки 
следва да разполагат със свобода на 
преценка по отношение на модела и 
формата на писменото потвърждение и 
следва също така да могат да го 
включват в решения, свързани с 
връщането, приети съгласно настоящата 
директива.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с внесените 
изменения към съображение 4, в което се предвижда, че европейската политика в 
областта на връщането следва да се основава на международното право, 
включително задълженията в областта на защитата на бежанците, защитата на 
правата на детето, защитата на лицата без гражданство и на правата на човека.

Изменение 21

Предложение за директива
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Използването на принудителни 
мерки следва да бъде изрично 
подчинено на принципите на 

(23) Използването на принудителни 
мерки следва да бъде изрично 
подчинено на принципите на 
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пропорционалност и ефективност на 
предприеманите мерки и преследваните 
цели. Следва да се установят 
минимални гаранции, приложими за 
процедурата по принудително връщане, 
като се вземе предвид Решение 
2004/573/ЕО на Съвета13. Държавите 
членки следва да разполагат с 
различни възможности за наблюдение 
на принудителното връщане.

пропорционалност и ефективност на 
предприеманите мерки и преследваните 
цели. Следва да се установят 
минимални гаранции, приложими за 
процедурата по принудително връщане, 
като се вземе предвид Решение 
2004/573/ЕО на Съвета13, и общите 
стандарти и гаранции следва да се 
основават на „20 насоки относно 
принудителното връщане“, приети 
от Комитета на министрите на 
Съвета на Европа на 4 май, 2005 г. 
Държавите членки следва да бъдат 
задължени да осъществяват 
наблюдение на принудителното 
връщане и за тази цел следва да им 
бъде позволено да разполагат с резерва 
от наблюдаващи лица при връщане, 
създаден от европейската гранична и 
брегова охрана съгласно Регламент 
(ЕС) ххх/ххх на Европейския 
парламент и на Съвета [Регламент за 
европейската гранична и брегова 
охрана]13a.

__________________ __________________
13 Решение 2004/573/EC на Съвета от 29 
април 2004 г. относно организация на 
общите полети за извеждане от 
територията на две или повече държави 
членки на граждани на трети страни, 
които подлежат на индивидуални мерки 
за извеждане (ОВ L 261, 6.8.2004 г., 
стр. 28).

13 Решение 2004/573/EC на Съвета от 29 
април 2004 г. относно организация на 
общите полети за извеждане от 
територията на две или повече държави 
членки на граждани на трети страни, 
които подлежат на индивидуални мерки 
за извеждане (ОВ L 261, 6.8.2004 г., 
стр. 28).
13a Регламент (ЕС) ххх/ххх на 
Европейския парламент и на Съвета 
...(ОВ..., стр...).

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с внесените 
изменения към съображение 4 и съображение 40 относно необходимостта от 
установяване на общи стандарти на равнището на ЕС за изпълнението на решенията 
за връщане и предоставящи адекватна помощ за прилагането на настоящата 
директива. Настоящото изменение е неразривно свързано и с текущото 
преразглеждане на Регламента за европейската гранична и брегова охрана и с него се 
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цели да се гарантира, че държавите членки имат задължението да наблюдават 
всички операции по принудително връщане и възможността да разполагат с резерв 
от наблюдаващи лица при принудително връщане, който да бъде създаден от 
европейската гранична и брегова охрана.

Изменение 22

Предложение за директива
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Когато при проверките при 
излизане на външните граници бъде 
открит незаконно пребиваващ 
гражданин на трета страна, може да 
е целесъобразно да бъде наложена 
забрана за влизане, за да се 
предотврати бъдещо повторно 
влизане и съответно да се намалят 
рисковете от незаконна имиграция. 
Когато е оправдано, след индивидуална 
преценка и като прилага принципа на 
пропорционалност, компетентният 
орган може да наложи забрана за 
влизане, без да издава решение за 
връщане, за да се избегне отлагане на 
заминаването на засегнатия 
гражданин на трета страна.

(25) Забрани за влизане следва да 
бъдат налагани само от 
компетентния орган, когато е 
оправдано, след индивидуална преценка 
и като се прилага принципът на 
пропорционалност, както и след 
издаването на решение за връщане.

Or. en

Обосновка

Your Rapporteur is of the view that imposing entry bans on third-country nationals leaving 
the territory voluntarily is counterproductive and incompatible with the proposal’s objective 
of enhancing the effectiveness of returns. The deterrent effect of entry bans has not sufficiently 
been demonstrated by the Commission. Entry bans have significant implications on the future 
migration options of the third country national and reduce the ability to obtain FRU 
permissions, student visas, discretionary leave to remain, work permits etc. This will 
discourage voluntary return, as avoiding an entry ban can be an important consideration for 
those who are considering voluntary return.

Изменение 23

Предложение за директива
Съображение 27
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Използването на задържане с цел 
извеждане следва да бъде подчинено на 
принципа на пропорционалност относно 
предприеманата мярка и преследваните 
цели. Задържане е оправдано 
единствено с цел да се подготви 
връщането или да се извърши процесът 
на извеждането и когато прилагането на 
по-леки принудителни мерки не би било 
достатъчно.

(27) Лишаването от свобода следва 
да е крайна мярка. Използването на 
задържане с цел извеждане следва да 
бъде ограничено и подчинено на 
принципа на пропорционалност относно 
предприеманата мярка и преследваните 
цели. Задържане е оправдано 
единствено с цел да се подготви 
връщането или да се извърши процесът 
на извеждането и когато прилагането на 
по-леки принудителни мерки не би било 
достатъчно. Следва да се предпочитат 
алтернативи на задържането, по-
специално модели, които не налагат 
лишаване от свобода, основани на 
ангажираност в общността. 

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с внесените 
изменения към съображение 18 относно задържането и към съображение 28 и 
член 28. Позовавайки се на съответствието с правото в областта на правата на 
човека, докладчикът отново заявява, че лишаването от свобода следва да е последна 
мярка. Държавите членки следва винаги първо да проучат възможността за 
използване на по-малко ограничаващи варианти и да разработят алтернативи на 
задържането, като например системи за управление на отделните случаи, отворени 
приемни центрове, центрове за специална подкрепа на уязвими мигранти, както и 
алтернативи, базирани в общностите. Огромен обем от международни научни 
изследвания, най-добри практики и доказателства показва, че най-ефективните 
алтернативи на задържането са тези, при които мигрантите се ангажират в 
процедурите, свързани с миграцията, по-специално чрез съобразено с индивидуалните 
особености управление на отделните случаи. Това включва подход, основан на 
социална дейност, с който се оправомощават мигрантите и се изгражда доверие у 
тях, за да се работи за решаването на техния случай, което води до постигане на по-
добри резултати както за държавите, така и за участващите мигранти. От 
световно сравнително изследване, в което се разглеждат 250 примера на 
алтернативи на задържането в 60 държави, се вижда, че тези алтернативи 
постигат много висок процент на съответствие между 70 и 99% и по-високи 
равнища на разрешаване на случаите и на доброволно връщане на стойност, 
представляваща съвсем малка част (по-малко от 20%) от разходите за задържане. 
Алтернативите работят, тъй като има по-голяма вероятност хората да останат 
ангажирани и да отговорят на имиграционните изисквания, включително 
отрицателните решения относно техния статут, когато усещат, че са преминали 
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през справедлив и добре проведен процес и са имали възможност за проучат всички 
възможни крайни резултати, свързани с миграцията. За разлика от това, подходите, 
основани на принуда и задържане, могат да създадат у мигрантите усещане за 
несправедливост и да намалят способността и мотивацията им да спазват 
изискванията на държавите.

Изменение 24

Предложение за директива
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Задържане следва да бъде 
налагано след индивидуална преценка 
на всеки случай, когато съществува 
опасност от укриване, когато 
гражданинът на трета страна 
избягва или възпрепятства 
подготовката на връщането или 
процеса на извеждане или когато 
засегнатият гражданин на трета 
страна представлява опасност за 
обществения ред, обществената 
сигурност или националната 
сигурност.

(28) В настоящата директива 
следва да се определят изчерпателни 
основания за задържане на гражданин 
на трета страна като част от 
процедурата за връщане. При 
наличието на алтернативни на 
задържането мерки задържане следва 
да бъде налагано само като крайна 
мярка, когато по-леките 
принудителни мерки се окажат 
недостатъчни и след оценка на 
уязвимостта и индивидуална преценка 
на всеки случай, при условие че 
съществува опасност от укриване. Тъй 
като задържането има особено 
отрицателно физическо и 
психологическо въздействие върху 
децата, те не следва да бъдат 
задържани, независимо дали са 
непридружени, отделени от 
семействата, или със семействата 
си. Задържането на деца никога не е в 
техен висш интерес.

Or. en

Обосновка

This amendment is needed as it is inextricably linked to amendments tabled to recitals 27 and 
40 and Article 18. Detention of minors is never in their best interests, including when family 
units are available. A ban on detention of children should therefore be imposed to protect 
minors. Moreover, family unity should never be used to justify the decision to detain 
accompanied minors. The application of the concept of ‘best interests of the child’ moreover 
entails that parents or legal or customary primary caregivers should never be detained either. 



PE632.950v01-00 28/102 PR\1174158BG.docx

BG

See e.g. ECtHR- Abdullahi Elmi and Aweys Abubakar v. Malta, Application No. 25794/13 
and 28151/13, 22 February 2017 where the ECtHR highlighted the fact that a child’s extreme 
vulnerability is the decisive factor and takes precedence over considerations relating to the 
status of prohibited immigrant, as children have specific needs due to their age and lack of 
independence. The New York Declaration also reiterates this: “Reaffirming that all 
individuals who have crossed or are seeking to cross international borders are entitled to due 
process in the assessment of their legal status, entry and stay, we will consider reviewing 
policies that criminalize cross-border movements. We will also pursue alternatives to 
detention while these assessments are under way. Furthermore, recognizing that detention for 
the purposes of determining migration status is seldom, if ever, in the best interest of the 
child, we will use it only as a measure of last resort, in the least restrictive setting, for the 
shortest possible period of time, under conditions that respect their human rights and in a 
manner that takes into account, as a primary consideration, the best interest of the child, and 
we will work towards the ending of this practice”.

Изменение 25

Предложение за директива
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Тъй като максималните срокове 
за задържане в някои държави членки 
не са достатъчни за гарантиране на 
осъществяването на връщането, 
следва да се определи максимален срок 
за задържане с продължителност 
между три и шест месеца, който може 
да бъде удължаван, за да се осигури 
достатъчно време за успешно 
завършване на процедурите за връщане, 
без да се засягат установените гаранции, 
чрез които се гарантира, че задържането 
се прилага само когато е необходимо и 
пропорционално, както и докато се 
организира процесът на извеждане.

(29) Тъй като задържането може да 
бъде разпоредено от 
административен или съдебен орган и 
обосновано само когато съществува 
опасност от укриване след 
индивидуална преценка, за всеки 
отделен случай следва да се извършва 
периодичен съдебен преглед от 
съдебен орган, в рамките на разумен 
срок, на необходимостта и 
пропорционалността на 
задържането на гражданин на трета 
държава. Максималният срок за 
задържане следва да бъде три месеца, 
който може да бъде удължаван не 
повече от два пъти за допълнителен 
период от най-много три месеца, в 
случай че това бъде необходимо и 
пропорционално за успешно 
завършване на процедурите за връщане, 
без да се засягат установените гаранции, 
чрез които се гарантира, че задържането 
не е произволно, както и докато се 
организира процесът на извеждане.

Or. en
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Обосновка

Докладчикът подчертава, че задържането следва да бъде налагано само когато има 
основателни причини за извеждане, като срокът за задържане следва да е съобразен с 
това. Усилията следва да бъдат съсредоточени върху ефективното връщане, а не 
върху допълнителното кодифициране и стандартизиране на по-дълги срокове за 
задържане.

Изменение 26

Предложение за директива
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Настоящата директива следва 
да не възпрепятства държавите 
членки да определят ефективни, 
пропорционални и възпиращи санкции 
и наказания, включително лишаване 
от свобода, във връзка с нарушенията 
на правилата за миграция, при 
условие че тези санкции са 
съвместими с целите на настоящата 
директива, не застрашават нейното 
прилагане и зачитат в пълна степен 
основните права.

заличава се

Or. en

Обосновка

Докладчикът подчертава, че не следва да се налагат наказателни санкции само за 
нерегламентирано влизане или пребиваване. По дело C-61/11, PPU – El Dridi, Съдът на 
ЕС постанови, че лишаването от свобода съгласно наказателното право е 
несъвместимо с целите на Директивата за връщането. В член 31, параграф 1 от 
Конвенцията на ООН от 1951 г. за статута на бежанците (1951 г) и протокола към 
нея от 1967 г. се посочва, че „Договарящите държави се задължават да не налагат 
наказания заради незаконно влизане или пребиваване на тяхна територия на бежанци, 
които, пристигайки направо от територия, където са били застрашени животът и 
свободата им ..., са влезли или пребивават на тяхна територия без разрешение ...“.

Изменение 27

Предложение за директива
Съображение 31a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(31a) Правата на детето се 
прилагат както при случаите на 
непридружени или отделени деца, 
така и при деца, които са със 
семействата. Когато случаят засяга 
семейства държавите членки трябва 
да вземат под внимание положението 
на всяко дете, когато вземат 
решения, свързани с връщането на 
семейството, включително 
връщането или извеждането на 
единия родител. Държавите членки 
трябва да зачитат и защитават 
правата на всяко дете в семейството 
и неговото право на личен и семеен 
живот, както и да вземат предвид 
безопасността на детето в 
семейството. Когато е необходимо, 
следва да се полагат подходящи 
грижи и да се предприемат действия 
по настаняване, с които се осигурява 
възможност за децата и 
семействата да живеят заедно в 
общностите. Децата не следва да се 
разделят от техните семействата 
по време на процедурата или на 
задържането или извеждането на 
единия родител. В съответствие с 
принципите на запазване на 
целостта на семействата и висшите 
интереси на детето семействата 
следва да остават заедно, освен ако не 
е застрашена безопасността на 
детето. Това включва прилагането на 
алтернативи на задържането за 
цялото семейство и защита на 
родителите от извеждане, докато 
процедурата е в ход. На децата и 
семействата следва да се 
предоставят документи, в които се 
посочва, че срещу тях тече процедура 
и те не подлежат на задържане. На 
децата следва да се гарантира достъп 
до образование, здравни грижи и други 
услуги.
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Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с внесените 
изменения към съображения 28 и 40. То също така е строго свързано с предложените 
от докладчика промени в член 12 относно връщането и извеждането на ненавършили 
пълнолетие лица и в член 20 относно задържането на ненавършили пълнолетие лица и 
техните семейства. Докладчикът въвежда допълнителни гаранции, за да се 
гарантира, че висшите интереси на детето винаги са първостепенното съображение 
като част от процедурите за връщане, касаещи деца.

Изменение 28

Предложение за директива
Съображение 31б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31б) За оказване на съдействие на 
непридружените и отделените деца 
следва се определи независим и 
квалифициран настойник с 
необходимия експертен опит и 
обучение, за да се гарантира, че са 
взети под внимание висшите 
интереси на детето. За тази цел 
настойникът следва да участва в 
процедурата за намиране на трайно 
решение, което е във висш интерес на 
детето.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с внесените 
изменения към съображения 28 и 40. То също така е строго свързано с предложените 
от докладчика промени в член 12 относно връщането и извеждането на ненавършили 
пълнолетие лица и в член 20 относно задържането на ненавършили пълнолетие лица и 
техните семейства. Докладчикът въвежда допълнителни гаранции, за да се 
гарантира, че висшите интереси на детето винаги са първостепенното съображение 
като част от процедурите за връщане, касаещи деца.
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Изменение 29

Предложение за директива
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) Без да се засяга възможността 
държавите членки да не прилагат 
настоящата директива по 
отношение на случаите, посочени в 
член 2, параграф 2, буква а), когато се 
прилага гранична процедура съгласно 
Регламент (ЕС) .../... [Регламент 
относно процедурата за предоставяне 
на убежище], тя трябва да бъде 
последвана от специфична гранична 
процедура за връщане на незаконно 
пребиваващите граждани на трети 
страни, чиято молба за 
международна закрила, подадена 
съгласно тази гранична процедура за 
предоставяне на убежище, е 
отхвърлена, за да се осигури пряко 
допълване между граничната 
процедура за предоставяне на 
убежище и граничната процедура за 
връщане и да се предотвратят 
празнотите между процедурите. В 
такива случаи е необходимо да се 
въведат специфични правила, които 
да гарантират съгласуваност и 
полезно взаимодействие между двете 
процедури и да запазват целостта и 
ефективността на целия процес.

заличава се

Or. en

Обосновка

Докладчикът предлага да се заличи предложената гранична процедура, тъй като тя 
поражда сериозни опасения от гледна точка на основните права, както и на 
ефикасността.
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Изменение 30

Предложение за директива
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) За да се гарантира ефективно 
връщане в контекста на граничната 
процедура, следва да не се предоставя 
срок за доброволно напускане. Срок за 
доброволно напускане следва обаче да 
се предоставя на гражданите на 
трети страни, които притежават 
валиден документ за пътуване и 
съдействат на компетентните 
органи на държавите членки на 
всички етапи от процедурите за 
връщане. В тези случаи, за да се 
предотврати укриване, гражданите 
на трети страни следва да предават 
на компетентния орган документа за 
пътуване до заминаването си.

заличава се

Or. en

Обосновка

Докладчикът предлага да се заличи предложената гранична процедура, тъй като тя 
поражда сериозни опасения от гледна точка на основните права, както и на 
ефикасността.

Изменение 31

Предложение за директива
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) С цел бързо разглеждане на 
случая следва да се предоставя 
максимален срок за обжалване на 
решение за връщане, издадено въз 
основа на решение за отхвърляне на 
молба за международна закрила, 
което е прието съгласно граничната 
процедура и е станало окончателно.

заличава се
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Or. en

Обосновка

Докладчикът предлага да се заличи предложената гранична процедура, тъй като тя 
поражда сериозни опасения от гледна точка на основните права, както и на 
ефикасността.

Изменение 32

Предложение за директива
Съображение 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) Обжалването на решение за 
връщане, взето в контекста на 
граничната процедура, следва да има 
автоматично суспензивно действие в 
случаите, когато съществува риск от 
нарушаване на принципа на забрана за 
връщане, когато в положението на 
засегнатия гражданин на трета 
страна е настъпила съществена 
промяна след приемането съгласно 
граничната процедура за 
предоставяне на убежище на 
решението за отхвърляне на молбата 
му за международна закрила, или 
когато по отношение на решението 
за отхвърляне на молбата за 
международна закрила, прието 
съгласно граничната процедура за 
предоставяне на убежище, не е била 
ефективно упражнена съдебна 
защита.

заличава се

Or. en

Обосновка

Докладчикът предлага да се заличи предложената гранична процедура, тъй като тя 
поражда сериозни опасения от гледна точка на основните права, както и на 
ефикасността.
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Изменение 33

Предложение за директива
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) Необходимо и пропорционално 
е да се гарантира, че гражданин на 
трета страна, който вече е бил 
задържан по време на разглеждането 
на молбата му за международна 
закрила в рамките на граничната 
процедура за предоставяне на 
убежище, може да бъде оставен в 
място за задържане, за да се подготви 
връщането и/или да се извърши 
процесът на извеждане, след като 
молбата му бъде отхвърлена. За да се 
избегнат автоматичното 
освобождаване на гражданин на 
трета страна и допускането му на 
територията на държавата членка, 
въпреки че му е било отказано право 
на престой, е необходим ограничен 
период от време, за да се направи 
опит за изпълнение на издаденото на 
границата решение за връщане. 
Засегнатият гражданин на трета 
страна може да бъде задържан в 
контекста на граничната процедура 
за максимален срок от четири месеца 
и при условие, че действията във 
връзка с извеждането са в ход и се 
изпълняват с дължимата грижа. Този 
срок за задържане следва да не засяга 
другите срокове за задържане, 
установени с настоящата директива. 
Когато не е било възможно 
връщането да бъде осъществено до 
края на горепосочения срок, може да 
бъде разпоредено допълнително 
задържане на гражданина на трета 
страна съгласно друга разпоредба на 
настоящата директива и за 
предвидения в нея срок.

заличава се

Or. en
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Обосновка

Докладчикът предлага да се заличи предложената гранична процедура, тъй като тя 
поражда сериозни опасения от гледна точка на основните права, както и на 
ефикасността.

Изменение 34

Предложение за директива
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) Създаването на системи за 
управление на връщането в държавите 
членки допринася за ефективността на 
процеса на връщане. Всяка национална 
система следва да предоставя 
навременна информация за 
самоличността и правното положение 
на гражданина на трета страна, които са 
от значение за мониторинга и 
последващите действия по отделните 
случаи. За да функционират ефикасно 
и да се намали значително 
административната тежест, тези 
национални системи за връщане следва 
да бъдат свързани с Шенгенската 
информационна система с цел 
улесняване и ускоряване на 
въвеждането на информация, 
свързана с връщането, както и с 
централната система, създадена от 
Европейската агенция за гранична и 
брегова охрана в съответствие с 
Регламент (ЕС) .../... [Регламент за 
европейската гранична и брегова 
охрана].

(38) Създаването на системи за 
управление на връщането в държавите 
членки допринася за ефективността на 
процеса на връщане и реинтеграция. 
Всяка национална система следва да 
предоставя навременна информация за 
самоличността, правното положение и 
резултата от оценката на 
уязвимостта на гражданина на трета 
страна, които са от значение за 
мониторинга и последващите действия 
по отделните случаи, чрез управление 
на отделните случаи. Националните 
системи за управление на връщането 
не следва да съдържат никаква 
информация, получена по време на 
индивидуалното интервю, проведено 
въз основа на член Х от Регламент 
(ЕС) ХХХ/ХХХ [Регламент относно 
процедурата за предоставяне на 
убежище] на Европейския парламент 
и на Съвета1a. Във всяка национална 
система следва да са установени ясни 
процедури за индивидуална оценка и 
оценка на уязвимостта с цел 
предоставяне на съобразена с 
индивидуалните потребности 
подкрепа на всеки мигрант чрез 
индивидуализирано управление на 
отделните случаи през целия процес 
на връщане, по съобразен с пола и 
възрастта начин. Като част от 
управлението на отделните случаи 
засегнатите граждани на трети 
страни следва да бъдат информирани 



PR\1174158BG.docx 37/102 PE632.950v01-00

BG

за правата, които имат, и за 
възможностите в приемащата 
държава членка или държавата 
членка на транзитно преминаване и в 
държавата на връщане, за 
съдействието, което ще получат, 
както и за условията за доброволното 
връщане и помощта в процеса на 
реинтеграция.

__________________________
1a Регламент (ЕС) ХХХ/ХХХ на 
Европейския парламент и на Съвета 
...(ОВ..., стр...).

Or. en

Обосновка

Докладчикът изразява безпокойство, както се изтъква и в становището на 
Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД), относно настоящия 
преработен текст, във връзка с неясното описание на специфичната(те) цел(и) на 
обработването на данни, което ще се извършва посредством предвидената 
централна система, която предстои да бъде създадена и управлявана от ЕНОЗД, 
както и във връзка с категориите лични данни, които ще се обработват за всяка от 
тези цели. Предлага се заличаване на това позоваване предвид отсъствието на 
допълнителни гаранции и пояснение поради липсата на оценка на въздействието и тъй 
като детайлите на тази „централна система“ все още трябва да се определят чрез 
текущото преразглеждане на Регламента за европейската гранична и брегова охрана.

Изменение 35

Предложение за директива
Съображение 38a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38a) Когато след оценка на висшите 
интереси се установи, че връщането 
би било във висш интерес на 
ненавършило пълнолетие лице, 
държавите членки следва да 
гарантират наличието на 
специфични гаранции за отделени или 
непридружени деца, които се връщат 
в трета държава. При издирване на 
семействата държавите членки 
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следва да гарантират, че лицата, 
ангажирани със закрилата на децата, 
извършват оценка чрез подходящо 
управление на отделните случаи на 
това дали събирането на 
семейството е във висшия интерес на 
детето, дали семейството желае и 
може да приеме детето и да му 
предостави непосредствена и 
дългосрочна грижа, както и вземат 
под внимание мнението и на детето, 
и на семейството относно 
събирането. Издирването на 
семействата следва да се извършва 
само от квалифицирани лица и след 
оценка на висшите интереси, за да се 
гарантира, че възстановяването на 
контакта няма да е в противоречие с 
висшия интерес на детето. Когато 
издирването е неуспешно или се 
установи, че събирането на 
семейството не е във висшия интерес 
на детето, в рамките на процедурата 
следва да се разгледа качеството и 
устойчивостта на алтернативни 
възможности за грижи както в 
краткосрочен, така и в средносрочен 
план. Връщането не следва да 
превръща децата в бездомници. 
Приоритет следва да се отдава на 
решения за полагане на грижи в 
рамките на общността. 
Използването на медико-социални 
грижи с настаняване следва да бъде 
ограничено до случаите, в които тази 
възможност е особено подходяща, 
необходима и конструктивна за 
засегнатото дете и е в негов висш 
интерес. Големите центрове за 
медико-социални грижи с 
настаняване не са подходяща 
възможност за полагане на грижи за 
децата. 

Or. en
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Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с внесените 
изменения към съображения 28 и 40. То също така е строго свързано с предложените 
от докладчика промени в член 12 относно връщането и извеждането на ненавършили 
пълнолетие лица и в член 20 относно задържането на ненавършили пълнолетие лица и 
техните семейства. Докладчикът въвежда допълнителни гаранции, за да се 
гарантира, че висшите интереси на детето винаги са първостепенното съображение 
като част от процедурите за връщане, касаещи деца.

Изменение 36

Предложение за директива
Съображение 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40) Съюзът предоставя финансова и 
оперативна подкрепа с цел постигане на 
ефективно прилагане на настоящата 
директива. Държавите членки следва да 
използват по най-добрия начин 
наличните финансови инструменти, 
програми и проекти на Съюза в областта 
на връщането, по-специално съгласно 
Регламент (ЕС) .../... [Регламент за 
създаване на фонд „Убежище и 
миграция“], както и оперативната 
помощ, предоставяна от Европейската 
агенция за гранична и брегова охрана 
съгласно Регламент (ЕС).../... [Регламент 
за европейската гранична и брегова 
охрана]. Тази подкрепа следва да се 
използва по-специално за създаването 
на системи за управление на връщането 
и на програми за осигуряване на 
логистична, финансова и друга 
материална помощ или помощ в натура 
с цел подпомагане на връщането – и 
когато е уместно, на реинтеграцията – 
на незаконно пребиваващи граждани на 
трети страни.

(40) Съюзът предоставя финансова и 
оперативна подкрепа с цел постигане на 
ефективно прилагане на настоящата 
директива. Държавите членки следва да 
използват по най-добрия начин 
наличните финансови инструменти, 
програми и проекти на Съюза в областта 
на връщането, по-специално съгласно 
Регламент (ЕС) .../... [Регламент за 
създаване на фонд „Убежище и 
миграция“], както и оперативната 
помощ, предоставяна от Европейската 
агенция за гранична и брегова охрана 
съгласно Регламент (ЕС).../... [Регламент 
за европейската гранична и брегова 
охрана]. Тази подкрепа следва да се 
използва по-специално за създаването 
на подходящи програми за управление 
на отделни случаи, защита на лица в 
уязвимо положение, включително 
мерки за гарантиране на ефективна 
защита на децата мигранти, 
предоставяне на информация, правна 
помощ и устен превод, разработване и 
прилагане на ефективни алтернативи 
на задържането, които не налагат 
лишаване от свобода, основани на 
ангажираност, ефективни системи 
за наблюдение на принудителното 
връщане, системи за управление на 
връщането и програми за осигуряване 
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на логистична, финансова и друга 
материална помощ или помощ в натура 
с цел подпомагане на връщането и на 
реинтеграцията на незаконно 
пребиваващи граждани на трети страни.

Or. en

Обосновка

Докладчикът изтъква, че държавите членки следва да използват финансова и 
оперативна помощ от ЕС, по-специално за създаване и изпълнение на действия, 
подкрепящи ефективни и зачитащи основните права политики за връщане на 
равнището на държавите членки, в т.ч. действията, определени като приоритетни 
по линия на фонд „Убежище и миграция“. Това беше заявено отново от Агенцията н 
ЕС за основните права в нейното мотивирано становище относно настоящия 
преработен текст.

Изменение 37

Предложение за директива
Съображение 44

Текст, предложен от Комисията Изменение

(44) Изпълнението на настоящата 
директива не засяга задълженията, 
произтичащи от Женевската конвенция 
за статута на бежанците от 28 юли 
1951 г., изменена с Нюйоркския 
протокол от 31 януари 1967 г.

(44) Изпълнението на настоящата 
директива не засяга задълженията, 
произтичащи от Женевската конвенция 
за статута на бежанците от 28 юли 
1951 г., изменена с Нюйоркския 
протокол от 31 януари 1967 г., и от 
Конвенцията на Обединените нации 
за статута на лицата без 
гражданство от 1954 г.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с внесеното 
изменение към съображение 4 относно необходимостта политиката на Европейския 
съюз в областта на връщането да се основава на принципите и правата, 
произтичащи от международното право в областта на правата на човека.
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Изменение 38

Предложение за директива
Съображение 46

Текст, предложен от Комисията Изменение

(46) Поставената цел за ефективно 
осъществяване на връщането на 
граждани на трети страни, които не 
отговарят или са престанали да 
отговарят на условията за влизане, 
престой или пребиваване в държавите 
членки в съответствие с настоящата 
директива, е съществен елемент на 
всеобхватните усилия за борба с 
незаконната миграция и представлява 
важна причина от значителен 
обществен интерес.

(46) Поставената цел за ефективно, 
зачитащо достойнството и 
основните права осъществяване на 
връщането на граждани на трети страни, 
които не отговарят или са престанали да 
отговарят на условията за влизане, 
престой или пребиваване в държавите 
членки в съответствие с настоящата 
директива, е съществен елемент на 
цялостния подход към миграцията.

Or. en

Изменение 39

Предложение за директива
Съображение 47

Текст, предложен от Комисията Изменение

(47) Органите по връщането на 
държавите членки трябва да обработват 
лични данни, за да се гарантират 
правилното провеждане на процедурите 
за връщане и успешното изпълнение на 
решенията за връщане. По отношение 
на третите страни на връщане често не 
съществуват решения за адекватността 
на защитата на данните, приети от 
Комисията съгласно член 45 от 
Регламент (ЕС) 2016/679 на 
Европейския парламент и на Съвета18 
или съгласно член 36 от Директива 
(ЕС) 2016/68019, и тези трети страни 
често не са сключили или не 
възнамеряват да сключат 
споразумение за обратно приемане със 
Съюза или да предвидят по друг начин 

(47) Органите по връщането на 
държавите членки трябва да обработват 
лични данни, за да се гарантират 
правилното провеждане на процедурите 
за връщане и успешното изпълнение на 
решенията за връщане. По отношение 
на третите страни на връщане често не 
съществуват решения за адекватността 
на защитата на данните, приети от 
Комисията съгласно член 45 от 
Регламент (ЕС) 2016/679 на 
Европейския парламент и на Съвета18, и 
тези трети страни често не са сключили 
споразумение за обратно приемане със 
Съюза или да предвидят по друг начин 
подходящи гаранции по смисъла на 
член 46 от Регламент (ЕС) 2016/679. 
Споразуменията за обратно приемане, 
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подходящи гаранции по смисъла на 
член 46 от Регламент (ЕС) 2016/679 или 
по смисъла на националните 
разпоредби за транспониране на 
член 37 от Директива (ЕС) 2016/680. 
Въпреки значителните усилия, които 
полага Съюзът в сътрудничеството 
си с основните страни на произход на 
незаконно пребиваващи граждани на 
трети страни, за които се прилага 
задължението за връщане, невинаги е 
възможно да се гарантира, че тези 
трети страни ще изпълняват 
систематично установеното от 
международното право задължение 
да приемат обратно собствените си 
граждани. Споразуменията за обратно 
приемане, които са сключени или в 
процес на договаряне от Съюза или 
държавите членки и осигуряват 
подходящи гаранции за предаването на 
данни на трети страни съгласно член 46 
от Регламент (ЕС) 2016/679 или 
съгласно националните разпоредби за 
транспониране на член 36 от 
Директива (ЕС) 2016/680, обхващат 
ограничен брой такива трети страни. 
Когато няма такива споразумения, 
личните данни следва да се предават от 
компетентните органи на държавите 
членки за целите на изпълнението на 
операциите по връщане на Съюза при 
спазване на условията, предвидени в 
член 49, параграф 1, буква г) от 
Регламент (ЕС) 2016/679 или в 
националните разпоредби за 
транспониране на член 38 от 
Директива (ЕС) 2016/680.

които са сключени или в процес на 
договаряне от Съюза или държавите 
членки и осигуряват подходящи 
гаранции за предаването на данни на 
трети страни съгласно член 46 от 
Регламент (ЕС) 2016/679, следва да 
включват правно обвързващи и 
подлежащи на изпълнение гаранции 
за защита на данните от страна на 
тези трети държави. Когато няма 
такива споразумения, личните данни не 
следва да се предават от компетентните 
органи на държавите членки до 
органите на трети държави.

__________________ __________________
18 Регламент (ЕС) 2016/679 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
27 април 2016 г. относно защитата на 
физическите лица във връзка с 
обработването на лични данни и 
относно свободното движение на такива 
данни и за отмяна на Директива 
95/46/ЕО (Общ регламент относно 
защитата на данните) (ОВ L 119, 

18 Регламент (ЕС) 2016/679 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
27 април 2016 г. относно защитата на 
физическите лица във връзка с 
обработването на лични данни и 
относно свободното движение на такива 
данни и за отмяна на Директива 
95/46/ЕО (Общ регламент относно 
защитата на данните) (ОВ L 119, 
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4.5.2016 г., стр. 1). 4.5.2016 г., стр. 1).
19 Директива (ЕС) 2016/680 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 27 април 2016 г. относно 
защитата на физическите лица във 
връзка с обработването на лични 
данни от компетентните органи за 
целите на предотвратяването, 
разследването, разкриването или 
наказателното преследване на 
престъпления или изпълнението на 
наказания и относно свободното 
движение на такива данни, и за 
отмяна на Рамково решение 
2008/977/ПВР на Съвета (ОВ L 119, 
4.5.2016 г., стр. 89).

Or. en

Обосновка

В съответствие със Становището на Европейския надзорен орган по защита на 
данните (ЕНОЗД) докладчикът изтъква, че Директивата относно правоприлагането 
не се прилага, тъй като дейностите по обработването на данните, които се 
уреждат в настоящото предложение (основани на член 79, параграф 2, буква в) от 
ДФЕС, в който се дава право на ЕС да приема мерки в областта на нелегалната 
имиграция и незаконното пребиваване), посочени в параграф 1 (Предмет), а именно 
определянето на „общите стандарти и процедури, които се прилагат в държавите 
членки по отношение на връщането на граждани на трети страни, които са в 
незаконен престой“, поради техния „административен характер“ не попадат в 
приложното поле на настоящата директива. 

Изменение 40

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) по отношение на които има 
отказ за влизане в съответствие с 
член 14 от Регламент (ЕС) 2016/399 
или които са задържани или 
регистрирани от компетентните 
органи във връзка с незаконно 
прекосяване по суша, море или въздух 
на външната граница на държава 

заличава се
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членка и които впоследствие не са 
получили разрешение или право на 
престой в тази държава членка;

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с внесеното 
изменение към съображение 22 относно граничната процедура. Изключването на 
определени категории граждани на трети държави от приложното поле на 
настоящата директива и неприлаганото на основни гаранции, като например срока за 
доброволно напускане, прилагането на непринудителни алтернативни мерки за 
задържане или правото на ефективни средства за правна защита, са проблематични 
от гледна точка на правната сигурност и недискриминацията. Дерогациите от 
приложното поле на директивата повишават риска от непоследователно прилагане 
на стандартите за връщането в целия ЕС и усложняват мониторинга на 
съответствието със задълженията по отношение на основните права и Хартата на 
ЕС. На последно място, запазването на възможност за изключване и на двете 
категории граждани на трети страни от приложното поле на Директивата за 
връщането допринася за поддържането на правната фикция за забрана от страна на 
определени държави членки за влизане на тяхна територия на граждани на трети 
страни, които се намират на границата или са в близост до нея. Прилагането на 
специални правни режими въз основа на правната фрикция на забраната за влизане 
беше отхвърлено от Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) като неуместно в 
делото N.T. и N.D. срещу Испания, тъй като гражданите на трети страни попадат 
в юрисдикцията на съответната държава членка, веднага след като органите 
поемат ефективен контрол върху засегнатите лица.

Изменение 41

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – точка 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) страна на транзитно преминаване 
в съответствие със споразумения на 
Съюза или двустранни споразумения за 
обратно приемане или други 
договорености, или

б) страна на транзитно преминаване 
в съответствие със споразумения на 
Съюза или двустранни споразумения за 
обратно приемане, или

Or. en
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Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с внесените 
изменения към съображение 47 относно сключените или договорените с трети 
държави споразумения за обратно приемане. Докладчикът подчертава, че за да се 
гарантира парламентарен контрол и демократичен надзор, сътрудничеството с 
трети държави се основава по-скоро на официални, отколкото на неофициални 
споразумения за обратно приемане.

Изменение 42

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – точка 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. „опасност от укриване“ е 
наличието в конкретен случай на 
основания, които са породени от 
обективни критерии, определени в 
законодателството, да се смята, че 
гражданин на трета страна, по 
отношение на когото са образувани 
процедури за връщане, може да се 
укрие;

7. „опасност от укриване“ е 
наличието в конкретен случай на 
доказани основания, които са породени 
от конкретни и обективни критерии, 
строго определени в 
законодателството, да се смята, че 
гражданин на трета страна, по 
отношение на когото са образувани 
процедури за връщане, може да се 
укрие;

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с внесеното 
изменение към съображение 6 относно опасността от укриване. Докладчикът счита, 
че предложената от Комисията оценка на опасността от укриване може да доведе 
до продължително или автоматично задържане или да лиши голям брой граждани на 
трети страни от срок за доброволно напускане, с което се подкопават основните 
принципи на пропорционалност и необходимост, и поради това предлага преработено 
определение на „опасност от укриване“ в член 3.

Изменение 43

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – точка 8a (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

8a. „доброволно връщане“ е 
спазването на задължението за 
връщане на всеки етап от 
процедурата за връщане като 
следствие от свободно взето 
информирано решение на засегнатото 
лице да се върне доброволно или да се 
запише в програма за доброволното 
връщане и реинтеграцията;

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с внесеното 
изменение към съображение 14 и член 9 относно доброволното напускане. 
Докладчикът изтъква значението на доброволното връщане като важен стълб на 
всяка сигурна и зачитаща достойнството политика. През 2015 г. държавите членки 
приеха Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие, чиято цел е изкореняването на 
бедността във всичките ѝ форми и измерения и насърчаването на устойчивото 
развитие. Съгласно подцел 10.7 от целите за устойчиво развитие държавите членки 
поеха ангажимента да улесняват организираната, безопасна, законна и отговорна 
миграция и движение на хора, включително чрез улесняване на доброволното връщане, 
с което се подчертава целесъобразността на доброволното връщане и 
подпомагането на доброволното връщане като важен стълб на системите за 
управление на миграцията и предпочитан вариант за връщане по хуманен и зачитащ 
достойнството начин. Освен това доброволното връщане допринася за постигането 
на подцел 10.2 от целите за устойчиво развитие, свързана с мярката за предоставяне 
на възможности за заемане на ръководни длъжности и насърчаване на социалното, 
икономическото и политическото приобщаване на всички хора независимо от 
тяхната възраст, пол, увреждане, раса, етническа принадлежност, произход, религия, 
икономическо или друго положение, чрез подпомагане на връщаните лица в процесите 
на икономическата, социалната и психологическата им интеграция в техните 
държави и общности на произход.

Изменение 44

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – точка 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. „уязвими лица“ означава 
ненавършили пълнолетие лица, 

9. „лица в уязвимо положение“ 
означава лица, изправени пред 
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непридружени ненавършили 
пълнолетие лица, лица с увреждания, 
възрастни хора, бременни жени, 
самотни родители с ненавършили 
пълнолетие деца и лица, които са 
били подложени на мъчения, 
изнасилване или други сериозни форми 
на психическо, физическо или 
сексуално насилие.

намалена способност да устоят, да се 
справят или да се възстановят при 
насилие, експлоатация, злоупотреба 
или нарушения на техните права 
поради наличието на фактори и 
обстоятелства на равнище отделно 
лице, общност, домакинство, както и 
на структурно и ситуационно 
равнище, което повишава риска и 
излагането им на такова насилие, 
експлоатация, злоупотреба или 
нарушения на правата или поради 
липсата на мерки за защита срещу 
такова насилие, експлоатация, 
злоупотреба и нарушения на правата.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с внесените 
изменения към съображение 38 и член 14, подчертаващи необходимостта от 
национални системи за управление на връщането,които да включват механизми за 
определяне и отчитане на потенциалната уязвимост на лицата, обект на процедура 
за връщане. Докладчикът предлага определение на „лица в уязвимо положение“, 
приведено в съответствие с определението в тематичния документ на 
Международната организация по миграция относно защитата на правата на човека 
и основните свободи на мигрантите и специфичните потребности на мигрантите в 
уязвимо положение, разработен за да окаже принос към подготвителния процес на 
Глобалния договор за миграцията. В документа се въвежда определение на 
„уязвимост“, което се дистанцира от категориите лица и по-скоро разглежда 
множество фактори (фактори, свързани с отделните лица, общността, 
домакинството, както и структурни и ситуационни фактори), които могат да 
повлияят на уязвимостта на дадено лице. Това определение изисква задълбочена 
индивидуална оценка на факторите, които както повишават уязвимостта, така и 
допринасят за защитата. Всъщност това е взаимодействието от фактори на 
равнище отделно лице, домакинство, общност и на структурно равнище, както и 
всички възникващи ситуационни фактори, които или повишават, или намаляват 
уязвимостта на отделните лица, домакинствата, общностите и групите към 
насилие, експлоатация, злоупотреба и нарушения на правата.

Изменение 45

Предложение за директива
Член 4 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. По отношение на граждани на 
трети страни, които са изключени 
от приложното поле на настоящата 
директива в съответствие с член 2, 
параграф 2, буква а), държавите 
членки:

заличава се

a) гарантират, че третирането 
им и предоставеното им равнище на 
защита не са по-малко благоприятни 
от посочените в член 10, параграфи 4 
и 5 (ограничения на използването на 
принудителни мерки), член 11, 
параграф 2, буква а) (отлагане на 
извеждането), член 17, параграф 1, 
букви б) и г) (спешни медицински 
грижи и отчитане на 
потребностите на уязвимите лица) и 
членове 19 и 20 (условия на 
задържане), както и
б) спазват принципа на забрана за 
връщане.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с внесеното 
изменение към съображение 22 относно граничната процедура. Докладчикът предлага 
заличаването на член 4, параграф 4 по причините, посочени като част от 
обосновката на внесеното изменение за заличаване към член 2, параграф 2, буква а). 
Настоящото изменение е внесено с цел съгласуваност.

Изменение 46

Предложение за директива
Член 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6 заличава се
Опасност от укриване

1. Обективните критерии, 
посочени в член 3, точка 7, включват 
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най-малко следните критерии:
a) липса на документация, 
доказваща самоличността;
б) липса на местожителство, 
постоянен адрес или надежден адрес;
в) липса на финансови ресурси;
г) незаконно влизане на 
територията на държавите членки;
д) неразрешено движение до 
територията на друга държава 
членка;
е) изрично изразяване на 
намерение за неизпълнение на 
свързаните с връщането мерки, 
приложени по силата на настоящата 
директива;
ж) по отношение на лицето 
съществува решение за връщане, 
издадено от друга държава членка;
з) неизпълнение на решение за 
връщане, включително на задължение 
за връщане в срока за доброволно 
напускане;
и) неизпълнение на изискването 
на член 8, параграф 2 за незабавно 
отиване на територията на друга 
държава членка, която е издала 
валидно разрешение за пребиваване 
или друго разрешение, даващо право на 
престой;
й) неизпълнение на задължението 
за оказване на съдействие на 
компетентните органи на 
държавите членки на всички етапи 
от процедурите за връщане, посочени 
в член 7;
к) наличие на осъдителна присъда 
за престъпление, включително за 
тежко престъпление, в друга държава 
членка;
л) текущи наказателни 
разследвания и производства;
м) използване на фалшиви или 
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подправени документи за 
самоличност, унищожаване или 
освобождаване по друг начин от 
съществуващи документи или отказ 
да се предоставят пръстови 
отпечатъци съгласно изискванията 
на Съюза или на националното право;
н) противопоставяне със сила или 
чрез измама на процедурите за 
връщане;
о) неизпълнение на мярка, целяща 
предотвратяване на опасността от 
укриване и посочена в член 9, 
параграф 3;
п) неспазване на съществуваща 
забрана за влизане.
2. Наличието на опасност от 
укриване се определя въз основа на 
цялостна преценка на конкретните 
обстоятелства във всеки отделен 
случай, като се вземат предвид 
обективните критерии, посочени в 
параграф 1.
Държавите членки обаче приемат, 
освен ако не бъде доказано 
противното, че в конкретен случай е 
налице презумпция за опасност от 
укриване, ако е изпълнен един от 
обективните критерии, посочени в 
параграф 1, букви м), н), о) и п). 

Or. en

Обосновка

The long list of criteria proposed by the Commission to assess the risk of absconding, and the 
broad formulation thereof, may capture almost all irregularly staying third-country nationals. 
The assessment of the risk of absconding as proposed by the Commission may therefore result 
in extended and automatic use of detention or deprive large numbers of third country 
nationals from a period of voluntary departure, thereby undermining key principles of 
proportionality and necessity. At the same time, the non-exhaustive character of the list 
allows Member States to adopt supplementary objective criteria, and, therefore, further 
expand the notion of the risk of absconding, contrary to the aim of defining and harmonizing 
the definition of the risk of absconding. Your Rapporteur believes that an individual 
assessment of the presence of a risk of absconding should always be carried out.



PR\1174158BG.docx 51/102 PE632.950v01-00

BG

Изменение 47

Предложение за директива
Член 7 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Задължение за оказване на съдействие Предоставяне на информация 
относно процедурата за връщане

Or. en

Обосновка

Достъпът до навременна, обективна и надеждна информация позволява на 
мигрантите да вземат информирано решение и повишава готовността за връщане и 
ангажираността към процеса на връщане, с което се подобряват възможностите за 
устойчива реинтеграция. Тази информация следва да се предоставя на граждани на 
трети страни на език, който разбират и по отношение на различните етапи на 
процедурата за връщане. С цел постигането на съгласуваност в предложението в 
настоящия член 7 се включват елементи по отношение на предоставянето на 
посочената в член 15 информация.

Изменение 48

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки налагат на 
гражданите на трети страни 
задължението да оказват съдействие 
на компетентните органи на държавите 
членки на всички етапи от процедурите 
за връщане. Това задължение включва 
по-специално следното:

1. Държавите членки предприемат 
мерки за улесняване на 
сътрудничеството между лицата, 
изправени пред процедури за връщане, 
и компетентните органи на държавите 
членки на всички етапи от процедурите 
за връщане и информират 
гражданите на трети страни по 
време на процеса на връщането за 
етапите на процедурите за връщане 
на език, който те разбират, в сбит, 
прозрачен, понятен и лесно достъпен 
вид, на ясен и разбираем език. 
Предоставената информация включва 
по-специално следното:

Or. en
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Обосновка

Достъпът до навременна, обективна и надеждна информация позволява на 
мигрантите да вземат информирано решение и повишава готовността за връщане и 
ангажираността към процеса на връщане, с което се подобряват възможностите за 
устойчива реинтеграция. Тази информация следва да се предоставя на граждани на 
трети страни на език, който разбират и по отношение на различните етапи на 
процедурата за връщане. С цел постигането на съгласуваност в предложението в 
настоящия член 7 се включват елементи по отношение на предоставянето на 
посочената в член 15 информация.

Изменение 49

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) задължението за предоставяне 
на всички елементи, необходими за 
установяване или проверка на 
самоличността;

a) общ преглед и обяснение на 
отделните етапи на процедурата за 
връщане;

Or. en

Изменение 50

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) задължението за предоставяне 
на информация за държавите, през 
които е било преминато транзитно;

заличава се

Or. en

Изменение 51

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – буква ва (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) последствията от 
неспазването на задължението за 
връщане след решение за връщане;

Or. en

Изменение 52

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – буква вб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) продължителността на 
процедурата, включително всички 
срокове, които се изисква да бъдат 
спазвани от компетентните органи, в 
т.ч. сроковете за задържане;

Or. en

Изменение 53

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) задължението за подаване на 
молба до компетентните органи на 
трети страни за издаване на валиден 
документ за пътуване.

заличава се

Or. en

Обосновка

Ако задължението да се изисква издаването на документ за пътуване от органите на 
държавата на произход се прилага спрямо лица, които търсят убежище и по чиито 
заявления все още не са взети решения на последна инстанция, се създава риск от 
нарушаване на правото на убежище и на принципа на забрана за връщане. Освен това 
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получаването на документ за пътуване от органите на държавата на произход може 
да се окаже трудно.

Изменение 54

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – буква гa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гa) ясен преглед на правата и 
задълженията по време на 
процедурата, включително правото 
на ефективни средства за правна 
защита, които позволяват да се 
обжалва или да се иска 
преразглеждане на решенията, 
свързани с връщане или задържане, 
посочени в членове 15 и 18, както и 
правото на безплатна правна помощ 
и устен превод;

Or. en

Изменение 55

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – буква гб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) резултата от решенията за 
връщане или задържане, посочени в 
членове 15 и 18, мотивите за тези 
решения и елементите, взети под 
внимание за целите на тези решения, 
както и сроковете и начина, по който 
може да бъдат оспорени;

Or. en

Изменение 56

Предложение за директива
Член 7 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Елементите, посочени в 
параграф 1, буква а), включват 
изявленията на гражданите на 
трети страни и притежаваните от 
тях документи във връзка със 
самоличността, гражданството или 
гражданствата, възрастта, 
държавата или държавите и 
мястото или местата на предишно 
пребиваване, пътните маршрути и 
документите за пътуване.

заличава се

Or. en

Изменение 57

Предложение за директива
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки уведомяват 
гражданите на трети страни за 
последиците от неспазване на 
задължението по параграф 1.

заличава се

Or. en

Изменение 58

Предложение за директива
Член 7 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Цялата информация, посочена 
в параграф 1, се предоставя навреме, 
за да се даде възможност на 
гражданина на трета страна да 
упражни правата, гарантирани по 
силата на настоящата директива. 
Информацията се предоставя както в 
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устна, така и в писмена форма. В 
случаите на ненавършили пълнолетие 
лица информацията се предоставя по 
подходящ за детето начин от 
подходящо обучен персонал и с 
участието на членовете на 
семейството или настойника.

Or. en

Изменение 59

Предложение за директива
Член 7 – параграф 3б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Държавите членки 
предоставят брошури с обща 
информация, в които се обясняват 
основните елементи на процедурата 
за връщане.

Or. en

Изменение 60

Предложение за директива
Член 7 – параграф 3в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3в. Държавите членки 
предоставят на разположение на 
гражданина на трета страна 
помощта на работещ по случая 
служител, който да му оказва 
съдействие по време на процедурата в 
съответствие с член 14.

Or. en
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Изменение 61

Предложение за директива
Член 7 – параграф 3г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3г. В процеса на връщането 
държавите членки предоставят на 
гражданите на трети страни 
възможността да общуват с 
Международната организация по 
миграция (МОМ), както и данните за 
контакт на организации, които 
предоставят правни съвети или 
консултации.

Or. en

Изменение 62

Предложение за директива
Член 8 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки издават решение 
за връщане незабавно след 
приемането на решение за 
прекратяване на законния престой на 
гражданин на трета страна, 
включително решение, с което се 
отказва предоставянето на 
гражданин на трета страна на 
статут на бежанец или статут на 
лице, ползващо субсидиарна закрила, в 
съответствие с Регламент (ЕС) …/… 
[Регламент относно условията, на 
които трябва да отговарят 
търсещите убежище].

заличава се

Or. en

Обосновка

Your Rapporteur stresses that a clear distinction should be maintained between the legal 
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regime governing the status of asylum seekers and the legal regime governing the situation of 
persons subject to a return decision. Imposing an obligation on Member States to issue a 
return decision immediately after the adoption of a negative decision on an application for 
international protection will create unnecessary legal ambiguity as regards the asylum 
seeker’s legal status pending an appeal or during the time period for lodging an appeal. 
Under the asylum acquis applicants for international protection are entitled to remain on the 
territory during the time period for lodging the appeal or pending an appeal procedure with 
suspensive effect. However, the issuance of a return decision confirms the irregular status of 
the individual concerned and therefore creates confusion over the person’s right to remain on 
the territory both for the individual concerned and national and local authorities who may 
come into contact with the third country national without being familiar with asylum and 
migration law. Moreover, appeal procedures in asylum cases may take a long time, rendering 
the initially issued return decision no longer reflecting the person’s individual circumstances 
at the time of effecting return, as required under the EU Charter and the ECHR while 
humanitarian grounds may warrant a residence permit in the meantime. In such cases, the 
approach suggested by the EC would result in additional administrative burden, as 
authorities will be forced to issue additional return decisions for the same third country 
nationals. Therefore, your Rapporteur considers the proposed obligation to issue return 
decisions at the same time or immediately after a negative decision on the asylum application 
to be disproportionate and counterproductive.

Изменение 63

Предложение за директива
Член 8 – параграф 6 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящата директива не препятства 
държавите членки да приемат решение 
за връщане заедно с решение за 
прекратяване на законния престой на 
гражданин на трета страна, решение за 
извеждане и/или забрана за влизане в 
рамките на едно административно или 
съдебно решение или акт, съгласно 
националното им законодателство.

Настоящата директива не препятства 
държавите членки да приемат решение 
за връщане заедно с окончателно 
решение за прекратяване на законния 
престой на гражданин на трета страна, 
решение за извеждане и/или забрана за 
влизане в рамките на едно 
административно или съдебно решение 
или акт, съгласно националното им 
законодателство, без да се засягат 
гаранциите, предвидени в глава III и в 
други приложими разпоредби на 
правото на Съюза и на националното 
право, включително правото на 
зачитане на личния и семейния 
живот, правото на убежище, 
принципа за забрана на връщането и 
правото на ефективни средства за 
правна защита.
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Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с внесеното 
изменение към съображение 16 относно средствата за правна защита, с които 
гражданите на трети страни разполагат като част от настоящата директива. 
Целта на това изменение е да се избегне рискът от нарушения на правата, залегнали в 
член 47 от Хартата на основните права на ЕС, при прилагането на Директивата за 
връщането.

Изменение 64

Предложение за директива
Член 8 – параграф 6 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Първа и втора алинея не засягат 
гаранциите по глава III и по други 
приложими разпоредби на правото на 
Съюза и на националното право.

заличава се

Or. en

Обосновка

Тъй като първият параграф се заличава, този параграф е добавен в параграф 6. С цел 
предотвратяване на риска от нарушения на правата, залегнали в членове 7, 18, 19 и 47 
от Хартата на основните права на ЕС, и в съответствие с препоръките на 
Агенцията за основните права в нейното становище относно настоящия преработен 
текст докладчикът предлага при прилагането на Директивата за връщането да се 
засилят гаранциите в предложения член 8, параграф 6.

Изменение 65

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В решението за връщане се предвижда 
подходящ срок за доброволно напускане 
с продължителност до тридесет дни, 
без да се засягат изключенията, 
посочени в параграфи 2 и 4. Държавите 

В решението за връщане се предвижда 
подходящ срок за доброволно напускане 
от тридесет дни, без да се засягат 
изключенията, посочени в параграфи 2 
и 4. Държавите членки могат да 
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членки могат да предвидят в 
националното си законодателство, че 
подобен срок се предоставя единствено 
след подаване на молба от засегнатия 
гражданин на трета страна. В този 
случай държавите членки уведомяват 
засегнатите граждани на трети страни 
относно възможността да подадат 
подобна молба.

предвидят в националното си 
законодателство, че подобен срок се 
предоставя единствено след подаване на 
молба от засегнатия гражданин на трета 
страна. В този случай държавите членки 
уведомяват засегнатите граждани на 
трети страни относно възможността да 
подадат подобна молба.

Or. en

Обосновка

Your Rapporteur shares the view of the Commission that voluntary departure of third country 
nationals subject to an obligation to return is preferred over forced return and therefore must 
be encouraged as much as possible. The proposed changes by the Commission with regard to 
the minimum and maximum time period for voluntary departure and the obligation on 
Member States not to grant a voluntary departure period undermine such approach. Recent 
research by the European Migration Network (2017) has revealed that there is little evidence 
to show that providing a period of voluntary departure of less than seven days will increase 
the number of those who will take up voluntary departure. Member States have also pointed 
to difficulties in effectively implementing voluntary departure in short time frames and 
consider insufficient length of voluntary departure periods as a challenge. Moreover, in 
practice, periods needed for voluntary departure are significantly longer than seven days and 
additional extensions must be granted anyway in several instances. Your Rapporteur believes 
that rather than reducing the minimum time limit for voluntary departure, the recast Return 
Directive should, as a rule, establish such time limit at 30 days.

Изменение 66

Предложение за директива
Член 9 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки не 
предоставят срок за доброволно 
напускане в следните случаи:

4. Държавите членки могат да 
съкратят срока за доброволно 
напускане на 15 дни, когато 
съществува опасност от укриване.

Or. en

Обосновка

Докладчикът счита задължението да не се предоставя срок за доброволно напускане 
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въз основа на определеното в широк смисъл понятие за опасност от укриване или 
когато молбата за законен престой е отхвърлена като явно неоснователна за 
непропорционално и в противоречие с изискванията. От това следва, че засегнатите 
лица биха били лишени от възможността самостоятелно да изпълнят решение за 
връщане преди това решение да бъде изпълнено чрез принудителни мерки, плащайки 
цената за всички последици както в човешки, така и във финансов аспект, до които 
води това. Това би подкопало предимството на доброволното връщане пред 
принудителното.

Изменение 67

Предложение за директива
Член 9 – параграф 4 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) когато съществува опасност 
от укриване, определена в 
съответствие с член 6;

заличава се

Or. en

Обосновка

Докладчикът счита задължението да не се предоставя срок за доброволно напускане 
въз основа на определеното в широк смисъл понятие за опасност от укриване или 
когато молбата за законен престой е отхвърлена като явно неоснователна за 
непропорционално и в противоречие с изискванията. От това следва, че засегнатите 
лица биха били лишени от възможността самостоятелно да изпълнят решение за 
връщане, преди това решение да бъде изпълнено чрез принудителни мерки, плащайки 
цената за всички последици както в човешки, така и във финансов аспект, до които 
води това. Това би подкопало предимството на доброволното връщане пред 
принудителното.

Изменение 68

Предложение за директива
Член 9 – параграф 4 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) когато молбата за законен 
престой е отхвърлена като явно 
неоснователна или основана на 
невярна информация;

заличава се
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Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с внесеното 
изменение към член 9, параграф 4, в който се предлага възможността за съкращаване 
на срока за доброволно напускане в определени случаи вместо задължението да не се 
предоставя период за доброволно напускане, тъй като това би подкопало 
предимството на доброволното връщане. Когато става въпрос за отхвърляне на 
молба за убежище, това изменение е свързано и с текущото преразглеждане на 
Регламента относно процедурите за убежище, в който се посочват случаите, в които 
следва да се отхвърля молба за международна закрила като явно неоснователна или 
измамна. Освен това, както се изтъква от Агенцията на ЕС за основните права в 
нейното становище относно настоящия преработен текст, категорията лица, чиито 
молби за законен престой са отхвърлени като „явно неоснователни“, ще обхване 
всички отхвърлени молби за убежище на лица от държави, определени като „сигурни 
държави на произход“ или „сигурни трети държави“. На практика прилагането на 
предложения член 9, параграф 4 би могло да засегне връщаните лица от цели региони. 
Например, като се погледнат данните на МОМ за 2017 г. относно доброволното 
връщане от ЕС в държавите от Западните Балкани – всички от които се разглеждат 
за включване в общия списък на ЕС на сигурните държави на произход – над 17 500 
души са се завърнали у дома с помощта на МОМ. Предвидените нови правила може да 
доведат до съществено увеличаване на принудителното връщане на лица, които 
понастоящем основно се възползват от възможността за доброволно връщане, като 
държавите членки ще трябва да поемат разходите и процедурната тежест.

Изменение 69

Предложение за директива
Член 9 – параграф 4 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) когато засегнатият гражданин 
на трета страна представлява 
опасност за обществения ред, 
обществената сигурност или 
националната сигурност.

заличава се

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с внесеното 
изменение към член 9, параграф 4, в който се предлага възможността за съкращаване 
на срока за доброволно напускане в определени случаи вместо задължението да не се 
предоставя период за доброволно напускане, тъй като това би подкопало 
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предимството на доброволното връщане. Това е добавено в новия член 9, параграф 4а 
по предложение на докладчика.

Изменение 70

Предложение за директива
Член 9 – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Държавите членки могат да 
решават да не предоставят срок за 
доброволно напускане, когато 
засегнатият гражданин на трета 
страна представлява действителна и 
реална опасност за обществената 
или националната сигурност.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с внесеното 
изменение към член 9, параграф 4, в който се предлага възможността за съкращаване 
на срока за доброволно напускане в определени случаи вместо задължението да не се 
предоставя период за доброволно напускане, тъй като това би подкопало 
предимството на доброволното връщане. Наличието на действителна и реална 
опасност за обществената или националната сигурност трябва да се оценява за всеки 
отделен случай в процедурата за връщане.

Изменение 71

Предложение за директива
Член 9а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9а
Доброволно връщане

Доброволното връщане на гражданин 
на трета страна, за който има 
издадено решение за връщане, се 
разрешава на всички етапи от 
процедурата за връщане.

Or. en
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Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с внесеното 
изменение към съображение 14 и член 9 относно доброволното напускане. 
Докладчикът изтъква значението на доброволното връщане като важен стълб на 
всяка сигурна и зачитаща достойнството политика. През 2015 г. държавите членки 
приеха Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие, чиято цел е изкореняването на 
бедността във всичките ѝ форми и измерения и насърчаването на устойчивото 
развитие. Съгласно подцел 10.7 от целите за устойчиво развитие държавите членки 
поеха ангажимента да улесняват организираната, безопасна, законна и отговорна 
миграция и движение на хора, включително чрез улесняване на доброволното връщане, 
с което се подчертава целесъобразността на доброволното връщане и 
подпомагането на доброволното връщане като важен стълб на системите за 
управление на миграцията и предпочитан вариант за връщане по хуманен и зачитащ 
достойнството начин. Освен това доброволното връщане допринася за постигането 
на подцел 10.2 от целите за устойчиво развитие, свързана с мярката за предоставяне 
на възможности за заемане на ръководни длъжности и насърчаване на социалното, 
икономическото и политическото приобщаване на всички хора независимо от 
тяхната възраст, пол, увреждане, раса, етническа принадлежност, произход, религия, 
икономическо или друго положение, чрез подпомагане на връщаните лица в процесите 
на икономическата, социалната и психологическата им интеграция в техните 
държави и общности на произход.

Изменение 72

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предприемат 
всички необходими мерки, за да 
изпълнят принудително решението за 
връщане, ако не е бил предоставен срок 
за доброволно напускане съгласно 
член 9, параграф 4 или ако 
задължението за връщане не е било 
изпълнено в рамките на предоставения 
съгласно член 9 срок за доброволно 
напускане. Тези мерки включват всички 
мерки, необходими за потвърждаването 
на самоличността на гражданите на 
трети страни в незаконен престой, които 
не притежават валиден документ за 
пътуване, и за получаването на такъв 
документ.

1. Държавите членки предприемат 
всички необходими мерки, за да 
изпълнят принудително решението за 
връщане, ако не е бил предоставен срок 
за доброволно напускане съгласно 
член 9, параграф 4 или ако 
задължението за връщане не е било 
изпълнено в рамките на предоставения 
съгласно член 9 срок за доброволно 
напускане. Тези мерки включват 
мерките за потвърждаването на 
самоличността на гражданите на трети 
страни в незаконен престой, които не 
притежават валиден документ за 
пътуване, и за получаването на такъв 
документ.

Or. en



PR\1174158BG.docx 65/102 PE632.950v01-00

BG

Изменение 73

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако държавата членка е 
предоставила срок за доброволно 
напускане съгласно член 9, решението 
за връщане може да се изпълни 
принудително само след изтичане на 
срока, освен ако по време на този срок 
не възникне опасност по смисъла на 
член 9, параграф 4.

2. Ако държавата членка е 
предоставила срок за доброволно 
напускане съгласно член 9, решението 
за връщане може да се изпълни 
принудително само след изтичане на 
срока, освен ако по време на този срок 
не възникне опасност по смисъла на 
член 9, параграф 4, като в този случай 
срокът за доброволно напускане може 
да се съкрати в съответствие с 
член 9, параграфи 4 и 4а.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с внесените 
изменения към член 9, параграф 4 относно доброволното напускане.

Изменение 74

Предложение за директива
Член 10 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Държавите членки създават 
ефективна система за наблюдение на 
принудителното връщане.

6. Държавите членки създават 
ефективна система за наблюдение на 
принудителното връщане и 
гарантират, че операциите по 
принудително връщане надлежно се 
наблюдават от независими 
наблюдаващи лица при връщане, 
подходящо обучени в областта на 
основните права. Държавите членки 
могат да разполагат с резерва от 
наблюдаващи лица при връщане, 
създаден от европейската гранична и 
брегова охрана съгласно Регламент 
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(ЕС) ххх/ххх [Регламент за 
европейската гранична и брегова 
охрана].

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с внесените 
изменения към съображение 4 относно необходимостта от установяване на общи 
стандарти на равнището на ЕС за изпълнението на решенията за връщане въз основа 
на правото в областта на правата на човека. Настоящото изменение е неразривно 
свързано и с текущото преразглеждане на Регламента за европейската гранична и 
брегова охрана и с него се цели да се гарантира, че държавите членки имат 
задължението да наблюдават всички операции по принудително връщане и 
възможността, предложена и от Европейската агенция за гранична и брегова охрана 
в нейния неофициален документ относно настоящия преработен текст, да 
разполагат с резерв от наблюдаващи лица при принудително връщане, който да бъде 
създаден от европейската гранична и брегова охрана.

Изменение 75

Предложение за директива
Член 11 – параграф 2 – буква ба (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) участието на граждани на 
трети страни в текущи наказателни 
или административни производства 
като жертви, заподозрени лица или 
свидетели, по-специално във връзка с 
Директива 2009/52/ЕО, Директива 
2011/36/ЕС на Европейския парламент 
и на Съвета1a и Директива 
2012/29/ЕС. 
______________________
1a  Директива 2011/36/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 5 април 2011 г. относно 
предотвратяването и борбата с 
трафика на хора и защитата на 
жертвите от него и за замяна на 
Рамково решение 2002/629/ПВР на 
Съвета (ОВ L 101, 15.4.2011 г., стр. 1).
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Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с внесените 
изменения към член 14 и новото съображение 15а относно управлението на 
връщането и установяването на задължение за държавите членки да създават 
национални програми за подобряване на привеждането в действие на всички етапи от 
процедурата за връщане. Докладчикът счита, че държавите членки следва да 
предвидят подходящи механизми, с които да гарантират достъп до правосъдие и 
механизми за правна защита, както и да вземат предвид възможността за отлагане 
на извеждането, за да се позволи на жертвите, заподозрените лица и свидетелите да 
участват в наказателни производства.

Изменение 76

Предложение за директива
Член 12 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Връщане и извеждане на непридружени 
ненавършили пълнолетие лица

Връщане и извеждане на ненавършили 
пълнолетие лица

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с внесените 
изменения към съображения 28 и 40. То също така е строго свързано с предложените 
от докладчика промени в член 12 относно връщането и извеждането на ненавършили 
пълнолетие лица и в член 20 относно задържането на ненавършили пълнолетие лица и 
техните семейства. Докладчикът въвежда допълнителни гаранции, за да се 
гарантира, че висшите интереси на детето винаги са първостепенното съображение 
като част от процедурите за връщане, касаещи деца, независимо дали са 
непридружени, отделени или придружени от техните семейства. 

Изменение 77

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Преди да се вземе решение за 
издаването на решение за връщане по 

1. Веднага след 
идентифицирането на 
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отношение на непридружено 
ненавършило пълнолетие лице, 
съответните служби – различни от 
органите, изпълняващи връщането, 
предоставят съдействие, като се отчитат 
надлежно висшите интереси на детето.

ненавършилото пълнолетие лице и 
във всички случаи преди да се вземе 
решение за издаването на решение за 
връщане по отношение на 
ненавършилото пълнолетие лице, 
държавите членки извършват оценка 
на висшите интереси въз основа на 
отчитането на висшите интереси на 
детето, за да определят трайни 
решения за него, дали то е със 
семейство, или е непридружено или 
отделено дете. В случаите когато се 
определя, че връщането служи на 
висшите интереси на детето, следва 
да се въведат специфични и 
подходящи мерки за изпълнение. 
Съответните служби – различни от 
органите, изпълняващи връщането, 
предоставят съдействие, като се отчитат 
надлежно висшите интереси на детето.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с внесените 
изменения към съображения 28 и 40. Задържането на ненавършили пълнолетие лица 
никога не е в техните висши интереси, включително когато е запазена целостта на 
семейството. Поради това следва да бъде наложена забрана за задържане на деца с 
цел защита на непълнолетните лица. Прилагането на понятието за „висшите 
интереси на детето“ освен това е свързано с факта, че родителите или законните 
или обичайно полагащи грижа лица следва да не бъдат задържани. Вж. например 
ЕСПЧ – Abdullahi Elmi и Aweys Abubakar срещу Малта, молба № 25794/13 и 28151/13, 
22 февруари 2017 г.

Изменение 78

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Преди непридруженото 
ненавършило пълнолетие лице да бъде 
изведено от територията на държава 
членка, органите на тази държава 
членка се уверяват, че то ще бъде 

2. Преди непридруженото или 
отделеното ненавършило пълнолетие 
лице да бъде върнато от територията на 
държава членка, органите на тази 
държава членка се уверяват, че то ще 
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върнато на член на неговото семейство, 
на определен настойник или на 
подходящи приемни центрове в 
държавата по връщане.

бъде върнато на член на неговото 
семейство или на определен настойник 
и предвиждат подходящ трансфер на 
грижите и режим на 
настойничество, които са подходящи 
и целесъобразни за отделното 
ненавършило пълнолетие лице.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с внесените 
изменения към съображения 28 и 40. Задържането на ненавършили пълнолетие лица 
никога не е в техните висши интереси, включително когато е запазена целостта на 
семейството. Поради това следва да бъде наложена забрана за задържане на деца с 
цел защита на непълнолетните лица. Прилагането на понятието за „висшите 
интереси на детето“ освен това е свързано с факта, че родителите или законните 
или обичайно полагащи грижа лица следва да не бъдат задържани. See e.g. ECtHR- 
Abdullahi Elmi and Aweys Abubakar v. Малта, молба № 25794/13 и 28151/13, 22 
февруари 2017 г.

Изменение 79

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите членки 
предоставят на ненавършилите 
пълнолетие лица и на семействата 
документи, в които се посочва, че 
срещу тях тече процедура за връщане 
и те не подлежат на задържане.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с внесените 
изменения към съображения 28 и 40. Задържането на ненавършили пълнолетие лица 
никога не е в техните висши интереси, включително когато е запазена целостта на 
семейството. Поради това следва да бъде наложена забрана за задържане на деца с 
цел защита на непълнолетните лица. Прилагането на понятието за „висшите 
интереси на детето“ освен това е свързано с факта, че родителите или законните 
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или обичайно полагащи грижа лица следва да не бъдат задържани. See e.g. ECtHR- 
Abdullahi Elmi and Aweys Abubakar v. Малта, молба № 25794/13 и 28151/13, 22 
февруари 2017 г.

Изменение 80

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. За оказване на съдействие на 
непридружените и отделените деца 
държавите членки гарантират, че е 
определен независим и квалифициран 
настойник с необходимия експертен 
опит и обучение, който може да 
гарантира, че са взети под внимание 
висшите интереси на детето. За 
тази цел настойникът участва в 
процедурата за намиране на трайно 
решение, което е във висш интерес за 
детето. 

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с внесените 
изменения към съображение 28 относно заличаването на гражданите на трети 
страни, които изчакват връщане, и към съображение 40 относно необходимата 
подкрепа за постигане на ефективно прилагане на настоящата директива. За да се 
гарантира, че висшите интереси на детето винаги са първостепенното съображение, 
следва да се определи настойник за отделените и непридружените деца. Това 
изменение се основава на наръчника на Агенцията на Европейския съюз за основните 
права (FRA) „Настойничество за деца, лишени от родителски грижи“, стр. 26 и сл.

Изменение 81

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2в. На ненавършилите пълнолетие 
лица и техните семейства се 
предоставя помощ за връщане и 
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реинтеграция.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с внесените 
изменения към съображение 28 относно заличаването на гражданите на трети 
страни, които изчакват връщане, и към съображение 40 относно необходимата 
подкрепа за постигане на ефективно прилагане на настоящата директива.

Изменение 82

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Решенията за връщане се придружават 
от забрана за влизане:

Решенията за връщане могат да се 
придружават от забрана за влизане:

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с внесените 
изменения към съображение 14 и член 9 относно доброволното напускане и към 
съображение 25 относно забраната за влизане. Докладчикът счита, че налагането на 
забрана за връщане на граждани на трети страни, които напускат територията 
доброволно, е в противоречие с изискванията и несъвместимо с целите на 
предложението за повишаване на ефективността, ако връщането се осъществи 
докато отрицателните последици от забраната за влизане не са доказани в 
достатъчна степен от Комисията поради липсата на оценка на въздействието като 
част от настоящото предложение.

Изменение 83

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) ако задължението за връщане не 
е било изпълнено.

б) ако задължението за връщане не 
е било изпълнено и е извършено 
извеждане съгласно член 10.
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Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с внесените 
изменения към съображение 14 и член 9 относно доброволното напускане и към 
съображение 25 относно забраната за влизане. Докладчикът счита, че налагането на 
забрана за връщане на граждани на трети страни, които напускат територията 
доброволно, е в противоречие с изискванията и несъвместимо с целите на 
предложението за повишаване на ефективността, ако връщането се осъществи 
докато отрицателните последици от забраната за влизане не са доказани в 
достатъчна степен от Комисията поради липсата на оценка на въздействието като 
част от настоящото предложение.

Изменение 84

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В останалите случаи решенията за 
връщане могат да бъдат придружени 
от забрана за влизане.

В случаите с участие на деца 
решенията за връщане се придружават 
от забрана за влизане.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с внесените 
изменения към съображение 14, съображение 28 и член 9 относно доброволното 
напускане и към съображение 25 относно забраната за влизане. Докладчикът счита, 
че конкретно в случаите на деца налагането на забрана за връщане би било 
непропорционално.

Изменение 85

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки могат да 
наложат забрана за влизане, която не 
придружава решение за връщане, на 
гражданин на трета страна, който е 

заличава се
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пребивавал незаконно на 
територията на държавите членки и 
чийто незаконен престой е установен 
във връзка с гранични проверки, 
извършвани при излизане в 
съответствие с член 8 от Регламент 
(ЕС) 2016/399, когато това е 
обосновано въз основа на 
конкретните обстоятелства във 
всеки отделен случай и като се 
отчита принципът на 
пропорционалност.

Or. en

Обосновка

The Commission proposal alters the nature of entry bans by creating a legal basis for issuing 
entry bans without a return decision to third country nationals detected during exit border 
controls. Your Rapporteur is of the view that imposing entry bans on third-country nationals 
leaving the territory is counterproductive and incompatible with the proposal’s objective of 
enhancing the effectiveness of return while the deterrent effect of such measure on future 
irregular entry of the third country nationals concerned is not sufficiently demonstrated by 
the Commission. Imposing an entry ban upon exit on third country nationals who were 
residing irregularly on the territory will discourage rather than encourage them leaving the 
territory on their own initiative. Furthermore, it is difficult to see in practice how 
proportionality and the individual circumstances of the third country national concerned will 
be assessed in the context of an exit procedure at a border crossing point. Your Rapporteur 
considers it likely that this may result in quasi-automatic issuance of entry bans in practice 
without proper individual assessment of the specific circumstances of the third country 
national concerned.

Изменение 86

Предложение за директива
Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Продължителността на забраната 
за влизане се определя, като надлежно 
се вземат предвид всички обстоятелства 
от значение за отделния случай, и по 
принцип не надвишава пет години. Тя 
може обаче да надвиши пет години, ако 
гражданинът на трета страна 
представлява сериозна заплаха за 

3. Продължителността на забраната 
за влизане се определя, като надлежно 
се вземат предвид всички обстоятелства 
от значение за отделния случай, и по 
принцип не надвишава пет години. Тя 
може обаче да надвиши пет години, ако 
гражданинът на трета страна 
представлява сериозна действителна и 
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обществения ред, обществената 
сигурност или националната сигурност.

реална заплаха за обществената 
сигурност или националната сигурност.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с внесеното 
изменение към член 9 относно доброволното напускане.

Изменение 87

Предложение за директива
Член 13 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки разглеждат 
възможността да оттеглят или да 
спрат действието на забрана за 
влизане в случаите, когато гражданин 
на трета страна, по отношение на 
когото е налице забрана за влизане, 
издадена в съответствие с параграф 
1, втора алинея, може да докаже, че е 
напуснал територията на 
съответната държава членка при 
пълно спазване на решението за 
връщане.

заличава се

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с внесените 
изменения към съображение 14 и член 9 относно доброволното напускане и към 
съображение 25 относно забраната за влизане. Докладчикът счита, че налагането на 
забрана за връщане на граждани на трети страни, които напускат територията 
доброволно, е в противоречие с изискванията и несъвместимо с целите на 
предложението за повишаване на ефективността, ако връщането се осъществи 
докато отрицателните последици от забраната за влизане не са доказани в 
достатъчна степен от Комисията поради липсата на оценка на въздействието като 
част от настоящото предложение.
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Изменение 88

Предложение за директива
Член 13 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засяга параграф 1, първа 
алинея, буква б) и при условие че 
съответният гражданин на трета страна 
не представлява заплаха за 
обществения ред, обществената 
сигурност или националната сигурност, 
забрана за влизане не се издава по 
отношение на жертвите на трафик на 
хора, на които е дадено разрешение за 
пребиваване съгласно Директива 
2004/81/ЕО на Съвета30.

При условие че съответният гражданин 
на трета страна не представлява 
действителна и реална заплаха за 
обществената сигурност или 
националната сигурност, забрана за 
влизане не се издава по отношение на 
жертвите на трафик на хора, на които е 
дадено разрешение за пребиваване 
съгласно Директива 2004/81/ЕО на 
Съвета30.

__________________ __________________
30 Директива 2004/81/ЕО на Съвета от 
29 април 2004 г. за издаване на 
разрешение за пребиваване на граждани 
на трети страни, които са жертви на 
трафик на хора или са били обект на 
помощ за незаконна имиграция и които 
сътрудничат с компетентните органи 
(ОВ L 261, 6.8.2004 г., стр. 19).

30 Директива 2004/81/ЕО на Съвета от 
29 април 2004 г. за издаване на 
разрешение за пребиваване на граждани 
на трети страни, които са жертви на 
трафик на хора или са били обект на 
помощ за незаконна имиграция и които 
сътрудничат с компетентните органи 
(ОВ L 261, 6.8.2004 г., стр. 19).

Or. en

Обосновка

This amendment is needed as it is inextricably linked to amendments tabled to recital 14 and 
Article 9 relating to voluntary departure, article 9 relating to voluntary departure and recital 
25 relating to entry bans. Your Rapporteur is of the view that imposing entry bans on third-
country nationals leaving the territory voluntarily is counterproductive and incompatible with 
the proposal’s objective of enhancing the effectiveness if return while the deterrent effect of 
entry bans is not sufficiently demonstrated by the Commission because of the lack of an 
impact assessment as part of this proposal.

Изменение 89

Предложение за директива
Член 14 – параграф -1 (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. Държавите членки 
гарантират, че се извършват 
индивидуални оценки с цел 
предоставяне на съобразена с 
индивидуалните потребности 
подкрепа на всеки мигрант през целия 
процес на връщане по съобразен с пола 
и възрастта начин.

Or. en

Обосновка

Докладчикът изтъква, че основаното на правата и зачитащо достойнството 
връщане и устойчивата реинтеграция се осъществяват най-добре чрез подходящо 
управление на отделните случаи, се което се гарантират трайни решения за 
връщаните лица и се подобрява сътрудничеството между гражданите на трети 
страни и участващите органи в процеса на връщането.

Изменение 90

Предложение за директива
Член 14 – параграф -1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1a. Държавите членки 
гарантират, че в процеса на връщане 
на гражданите на трети страни се 
предоставят индивидуални 
консултации чрез подходящо 
управление на отделните случаи. 
Като част от управлението на 
отделните случаи засегнатите 
граждани на трети страни се 
информират за правата, които имат, 
и за възможностите в приемащата 
държава членка или държавата 
членка на транзитно преминаване и в 
държавата на връщане, за 
съдействието, което ще получат, 
както и за условията за доброволното 
връщане и помощта в процеса на 
реинтеграция.
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Or. en

Обосновка

Докладчикът изтъква, че основаното на правата и зачитащо достойнството 
връщане и устойчивата реинтеграция се осъществява най-добре чрез подходящо 
управление на отделните случаи, се което се гарантират трайни решения за 
връщаните лица и се подобрява сътрудничеството между гражданите на трети 
страни и участващите органи в процеса на връщането.

Изменение 91

Предложение за директива
Член 14 – параграф -1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1б. Консултациите се 
предоставят на език, който 
гражданинът на трета страна може 
да разбере. Те се осъществяват при 
условия, които позволяват на 
мигрантите да задават въпроси и да 
изразяват свободно своите възгледи, 
включително опасенията си.

Or. en

Обосновка

Докладчикът изтъква, че основаното на правата и зачитащо достойнството 
връщане и устойчивата реинтеграция се осъществява най-добре чрез подходящо 
управление на отделните случаи, се което се гарантират трайни решения за 
връщаните лица и се подобрява сътрудничеството между гражданите на трети 
страни и участващите органи в процеса на връщането.

Изменение 92

Предложение за директива
Член 14 – параграф -1в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1в. На всички етапи от 
процедурата за засегнатия гражданин 
на трета страна е възможно да се 
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възползва от съществуващите 
процедури за определяне и 
кандидатстване за статут на 
пребиване, включително в 
процедурите за международна 
закрила и други процедури за 
предоставяне на статут.

Or. en

Обосновка

Докладчикът изтъква, че основаното на правата и зачитащо достойнството 
връщане и устойчивата реинтеграция се осъществява най-добре чрез подходящо 
управление на отделните случаи, се което се гарантират трайни решения за 
връщаните лица и се подобрява сътрудничеството между гражданите на трети 
страни и участващите органи в процеса на връщането.

Изменение 93

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава членка създава, 
управлява, поддържа и доразвива 
национална система за управление на 
връщането, която обработва цялата 
необходима информация за 
прилагането на настоящата 
директива, по-специално по 
отношение на управлението на 
отделните случаи, както и на всяка 
процедура, свързана с връщането.

1. Всяка държава членка създава, 
управлява, поддържа и доразвива 
национална система за управление на 
връщането, която подпомага 
управлението на отделните случаи, 
както и на всяка процедура, свързана с 
връщането, включително 
реинтеграцията в държавата на 
връщане.

Or. en

Изменение 94

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Националната система се 
създава по начин, който гарантира 
техническа съвместимост, 
позволяваща комуникация с 
централната система, създадена в 
съответствие с член 50 от 
Регламент (ЕС) .../... [Регламент за 
европейската гранична и брегова 
охрана].

заличава се

Or. en

Обосновка

Докладчикът изразява безпокойство, както се изтъква и в становището на 
Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) относно настоящия 
преработен текст, във връзка с неясното описание на специфичната(те) цел(и) на 
обработването на данни, което ще се извършва посредством предвидената 
централна система, която предстои да бъде създадена и управлявана от ЕНОЗД, 
както и във връзка с категориите лични данни, които ще се обработват за всяка от 
тези цели. Предлага се заличаване на това позоваване предвид отсъствието на 
допълнителни гаранции и пояснение поради липсата на оценка на въздействието и тъй 
като детайлите на тази „централна система“ все още трябва да се определят чрез 
текущото преразглеждане на Регламента за европейската гранична и брегова охрана.

Изменение 95

Предложение за директива
Член 14 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тази помощ може да включва 
подпомагане на реинтегрирането в 
третата държава на връщане.

Тази помощ включва подпомагане на 
реинтегрирането в третата държава на 
връщане.

Or. en

Изменение 96

Предложение за директива
Член 14 – параграф 3 – алинея 2а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Националните програми включват 
цял спектър от грижи за гражданина 
на трета страна през всички етапи 
от процеса на връщане и 
реинтеграция. Това включва 
предоставянето на подходяща 
информация за условията в 
държавата на връщане преди 
напускането, подходящ трансфер на 
грижите за лицата в уязвимо 
положение и режим на 
настойничество за непридружените 
и отделените деца. Националните 
програми включват механизми за 
подходящия трансфер на правна 
помощ и достъп до правосъдие, както 
и механизми за правна защита, 
достъп до съответните национални 
административни и наказателни 
производства, по-специално в 
съответствие с директиви 
2009/52/ЕО, 2011/36/ЕС и 2012/29/ЕС, 
през цялата процедура за връщане, 
включително мерки за гарантиране на 
достъпа до правосъдие след 
връщането в трета държава.

Or. en

Обосновка

Основаното на правата и зачитащо достойнството връщане и устойчивата 
реинтеграция се осъществяват най-добре чрез подходящо управление на отделните 
случаи, се което се гарантират трайни решения за връщаните лица. Докладчикът 
изтъква, че е от съществено значение жертвите и свидетелите да могат да 
участват в съответните производства и да имат достъп до правосъдие.

Изменение 97

Предложение за директива
Член 14 – параграф 3 – алинея 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Предоставянето на такава помощ, 
включително нейният вид и обхват, 
зависи от съдействието, което 
засегнатият гражданин на трета 
страна е оказал на компетентните 
органи на държавите членки, както е 
предвидено в член 7 от настоящата 
директива.

заличава се

Or. en

Обосновка

Последната алинея на предложения член 14, параграф 3 прави достъпа до програмите 
за доброволно връщане зависим от сътрудничеството на връщаните лица с органите, 
което, както ясно е описано в Становище № 6 на Агенцията за основните права, 
често би било трудно за управление и би обезсърчило хората да се връщат 
доброволно.

Изменение 98

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки осигуряват, 
при поискване, писмен или устен 
превод на основните елементи на 
решенията, свързани с връщане, както е 
посочено в параграф 1, включително 
информация относно съществуващите 
правни средства за защита, на език, 
който гражданинът на трета страна 
разбира или който основателно може 
да се предполага, че разбира.

2. Държавите членки осигуряват 
писмен или устен превод на основните 
елементи на решенията, свързани с 
връщане, както е посочено в параграф 1, 
включително информация относно 
съществуващите правни средства за 
защита, на език, който гражданинът на 
трета страна разбира.

Or. en

Обосновка

С цел постигането на съгласуваност в предложението елементите относно 
предоставянето на информация са преместени от член 15 в член 7. Достъпът до 
навременна, обективна и надеждна информация позволява на мигрантите да вземат 
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информирано решение и повишава готовността за връщане и ангажираността към 
процеса на връщане, с което се подобряват възможностите за устойчива 
реинтеграция. Тази информация следва да се предоставя на граждани на трети 
страни на език, който разбират и по отношение на различните етапи на процедурата 
за връщане. 

Изменение 99

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки могат да 
решат да не прилагат параграф 2 по 
отношение на граждани на трети 
страни, които са влезли незаконно на 
територията на държава членка и 
които впоследствие не са получили 
разрешение за престой или право на 
престой в тази държава членка.

заличава се

В тези случаи решенията, свързани с 
връщане, посочени в параграф 1, се 
предоставят чрез стандартен 
формуляр, както е предвидено в 
националното законодателство.
Държавите членки предоставят 
брошури с обща информация, в които 
основните елементи на стандартния 
формуляр са обяснени най-малко на 
пет от езиците, които най-често се 
използват или се разбират от 
незаконните мигранти, влизащи в 
съответната държава членка.

Or. en

Обосновка

С цел постигането на съгласуваност в предложението елементите относно 
предоставянето на информация са преместени от член 15 в член 7. Достъпът до 
навременна, обективна и надеждна информация позволява на мигрантите да вземат 
информирано решение и повишава готовността за връщане и ангажираността към 
процеса на връщане, с което се подобряват възможностите за устойчива 
реинтеграция. Тази информация следва да се предоставя на граждани на трети 
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страни на език, който разбират и по отношение на различните етапи на процедурата 
за връщане. 

Изменение 100

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

На засегнатия гражданин на трета 
страна се предоставя правото на 
едноинстанционно съдебно обжалване 
на решението за връщане, когато 
това решение се основава на решение, 
с което се отхвърля молба за 
международна закрила, взето в 
съответствие с Регламент (ЕС) .../... 
[Регламент относно процедурата за 
предоставяне на убежище] и което е 
било предмет на ефективен съдебен 
контрол съгласно член 53 от 
посочения регламент.

заличава се

Or. en

Обосновка

Докладчикът напълно подкрепя предложеното заличаване на административните 
органи като компетентни апелативни органи в съответствие с член 47 от Хартата 
на основните права на ЕС. Докладчикът подчертава обаче, че предложението за 
налагане за всички държави членки на обжалване само пред една съдебна инстанция 
не само излиза извън рамките на съдебната практика на Съда на ЕС (дело C – 180/17, 
X и Y), но също така би попречило на определени държави членки да прилагат по-
високи равнища на защита по силата на своите конституции. Намесата в 
организацията на по-нататъшното обжалване е несъвместима с принципа на 
процесуалната автономия. 

Изменение 101

Предложение за директива
Член 16 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато съществува риск от нарушаване 
на принципа на забрана за връщане, 

По-специално, когато съществува риск 
от нарушаване на принципа на забрана 
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изпълнението на решението за връщане 
се спира автоматично зa срока за 
подаване на жалбата на първа 
инстанция и ако жалбата е подадена 
в определения срок, докато трае 
нейното разглеждане. Ако бъде 
подадена последваща жалба срещу 
първото или следващо решение по 
жалба, както и във всички останали 
случаи, изпълнението на решението за 
връщане не се спира, освен ако по 
искане на жалбоподателя или 
служебно съдът не реши друго, като 
вземе предвид конкретните 
обстоятелства във всеки отделен 
случай.

за връщане, изпълнението на решението 
за връщане се спира автоматично зa 
срока за подаване на жалба срещу това 
решение, докато трае нейното 
разглеждане и до уведомяването на 
жалбоподателя за решението по 
жалбата. Обжалването на решение 
за връщане има автоматично 
суспензивно действие, което включва 
случаи, при които са налице висящи 
дела пред наказателен съд, за да се 
гарантира достъп до правосъдие 
както за жертвите, така и за 
заподозрените лица.

Or. en

Обосновка

Докладчикът подчертава, че обжалването на решение за връщане следва винаги да 
има суспензивно действие или в противен случай жалбоподателят би бил лишен от 
ефективни средства за правна защита. За съдебните системи също така 
представлява особена тежест да изискват допълнително производство за 
разглеждане на въпроса със суспензивното действие, тъй като това се изисква във 
всички случаи, в които е преценено, че има опасност от връщане, включително като 
част от обжалване.

Изменение 102

Предложение за директива
Член 16 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че 
решение по искането за временно 
спиране на изпълнението на решение 
за връщане се взима в срок от 48 часа 
от подаването на такова искане от 
засегнатия гражданин на трета 
страна. В отделните случаи, свързани 
със сложни фактически или правни 
въпроси, сроковете, посочени в 
настоящия параграф, могат да бъдат 
удължени по целесъобразност от 

заличава се
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компетентния съдебен орган.

Or. en

Обосновка

Докладчикът подчертава, че обжалването на решение за връщане следва винаги да 
има суспензивно действие или в противен случай жалбоподателят би бил лишен от 
ефективни средства за правна защита. За съдебните системи също така 
представлява особена тежест да изискват допълнително производство за 
разглеждане на въпроса със суспензивното действие, тъй като това се изисква във 
всички случаи, в които е преценено, че има опасност от връщане, включително като 
част от обжалване.

Изменение 103

Предложение за директива
Член 16 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато не са възникнали нови 
релевантни елементи или 
констатации или когато 
засегнатият гражданин на трета 
страна не е представил такива 
елементи или констатации, които 
променят съществено конкретните 
обстоятелства по случая, първата и 
втората алинея от настоящия 
параграф не се прилагат, ако:

заличава се

a) основанието за временно 
спиране е било разгледано в 
контекста на процедура, проведена в 
изпълнение на Регламент (ЕС) .../... 
[Регламент относно процедурата за 
предоставяне на убежище] и е било 
предмет на ефективен съдебен 
контрол в съответствие с член 53 от 
посочения регламент;
б) решението за връщане е 
следствие от решението за 
прекратяване на законния престой, 
взето след провеждането на тези 
процедури.
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Or. en

Обосновка

Докладчикът подчертава, че обжалването на решение за връщане следва винаги да 
има суспензивно действие или в противен случай жалбоподателят би бил лишен от 
ефективни средства за правна защита. За съдебните системи също така 
представлява особена тежест да изискват допълнително производство за 
разглеждане на въпроса със суспензивното действие, тъй като това се изисква във 
всички случаи, в които е преценено, че има опасност от връщане, включително като 
част от обжалване.

Изменение 104

Предложение за директива
Член 16 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки предоставят срок, 
който не надвишава пет дни, за 
подаване на жалба срещу решението 
за връщане, когато това решение е 
следствие от окончателно решение за 
отхвърляне на молба за 
международна закрила, взето в 
съответствие с Регламент (ЕС) .../... 
[Регламент относно процедурата за 
предоставяне на убежище].

заличава се

Or. en

Обосновка

Максималният срок от пет дни за подаване на жалба, в случай че решението за 
връщане е вследствие от решение, с което се отхвърля молба за убежище, следва да 
се заличи. Този кратък срок на практика подкопава ефективността на жалбата. По 
дело C‑69/10, Samba Diouf, Съдът на Европейския съюз реши, че разрешеният срок за 
подаване на жалба трябва да е на практика достатъчен за подготовката и 
упражняването на правото на ефективна защита пред съд. Той счита всеки срок, по-
дълъг от петнадесет дни, по принцип за достатъчен в това отношение, като накрая 
оставя преценката за ефикасността на срока на националния съд.
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Изменение 105

Предложение за директива
Член 16 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Държавите членки гарантират, че 
необходимата юридическа 
консултация и/или процесуално 
представителство се предоставят 
безплатно при поискване в съответствие 
със съответното национално 
законодателство или правила относно 
правната помощ, и могат да предвидят 
по отношение на тези безплатна 
юридическа консултация и/или 
процесуално представителство да се 
прилагат условията, посочени в 
член 15, параграфи 3 – 6 от Директива 
2005/85/ЕО.

6. Държавите членки гарантират, че 
юридическата консултация и/или 
процесуално представителство се 
предоставят безплатно при поискване в 
съответствие със съответното 
национално законодателство или 
правила относно правната помощ.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с внесените 
изменения към съображение 40 относно необходимите мерки за гарантиране на 
ефективното прилагане на настоящата директива, към член 7, предвиждащи 
правото на гражданите на трети държави да бъдат информирани по време на 
процедурите за връщане, както и към член 14, свързани с управлението на връщането. 
Докладчикът подчертава, че достъпът до правна помощ е един от съществените 
елементи на ефективната и устойчива политика в областта на връщането. Освен 
това позоваването на Директива 2005/85/ЕО е излишно и следва да се заличи.

Изменение 106

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен ако в конкретния случай не могат 
да се приложат ефективно други 
достатъчни, но по-леки принудителни 
мерки, държавите членки могат да 
задържат гражданин на трета страна, по 
отношение на когото са образувани 

Освен ако в конкретния случай не могат 
да се приложат ефективно други 
достатъчни, но по-леки принудителни 
мерки, държавите членки могат 
единствено да задържат гражданин на 
трета страна, по отношение на когото са 
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процедури за връщане, за да се подготви 
връщането и/или да се извърши 
процесът на извеждане, и по-специално 
когато:

образувани процедури за връщане, за да 
се подготви връщането и/или да се 
извърши процесът на извеждане, и по-
специално когато:

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с другите 
внесени изменения към съображение 18 относно задържането и към съображения 27 
и 28. Позовавайки се на съответствието с правото в областта на правата на човека, 
докладчикът отново заявява, че лишаването от свобода следва да е последна мярка. 
Държавите членки следва винаги първо да проучат възможността за използване на 
по-малко ограничаващи варианти и да разработят алтернативи на задържането, 
като например системи за управление на отделните случаи, отворени приемни 
центрове, центрове за специална подкрепа на уязвими мигранти, както и 
алтернативи, базирани в общностите.

Изменение 107

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) е налице опасност от укриване, 
определена в съответствие с член 6;

a) е налице опасност от укриване;

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е в съответствие с предложеното от докладчика заличаване 
на член 6.

Изменение 108

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) засегнатият гражданин на 
трета страна представлява опасност 

заличава се
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за обществения ред, обществената 
сигурност или националната 
сигурност.

Or. en

Обосновка

В съответствие със становището на Агенцията на ЕС за основните права относно 
настоящия преработен текст докладчикът изразява загриженост във връзка с 
включването на това ново основание за задържане. Според Съда на ЕС обхватът на 
„обществената сигурност и обществения ред“, както и изключенията по отношение 
на „обществения ред“ в контекста на законодателството на ЕС в областта на 
убежището и миграцията, следва да се тълкуват в тесен смисъл. Задържането на 
граждани на трети страни, които представляват такава опасност, следва да се 
разглежда, като се използва вече съществуващото наказателно право, наказателно-
административно право и законодателството, което обхваща прекратяването на 
незаконния престой по причини, свързани с обществения ред.

Изменение 109

Предложение за директива
Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Във всеки случай задържането се 
преразглежда през разумни интервали 
или по молба на засегнатия гражданин 
на трета страна, или служебно. В случай 
на продължителни срокове за 
задържане актовете по преразглеждане 
подлежат на съдебен контрол.

3. Във всеки случай задържането се 
преразглежда през разумни интервали 
или по молба на засегнатия гражданин 
на трета страна, или служебно. Актовете 
по преразглеждане подлежат на съдебен 
контрол.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с другите 
внесени изменения към настоящия член и към съображения 27 и 28. Докладчикът 
подчертава, че преразглеждането на лишаването от свобода е от съществено 
значение, за да се гарантира неговата необходимост и пропорционалност при 
индивидуалните обстоятелства, както и че задържането се използва като 
извънредна мярка и „трябва все пак да е за възможно най-кратък срок и да 
продължава само докато процедурите по извеждане са в ход и се изпълняват 
надлежно“, както се предвидено в Директивата за връщането.
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Изменение 110

Предложение за директива
Член 18 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Задържането продължава, докато 
са изпълнени посочените в параграф 1 
условия и то е необходимо, за да се 
гарантира успешно извеждане. Всяка 
държава членка определя максимална 
продължителност на задържането, която 
не може да е по-кратка от три 
месеца и не може да надвишава шест 
месеца.

5. Задържането продължава, докато 
са изпълнени посочените в параграф 1 
условия и то е необходимо, за да се 
гарантира успешно извеждане. Всяка 
държава членка определя максимална 
продължителност на задържането, която 
не надвишава три месеца.

Or. en

Обосновка

Lengthy detention is counterproductive to government objectives of achieving compliance 
with return decisions and effecting returns. Available data does not support that lengthy 
periods of detention would be necessary to stimulate effective returns, as there does not seem 
to be a clear correlation between the maximum period of detention established under national 
law and the effectiveness of return from individual Member States. Studies from Italy for 
example (Italian Senate, Human Rights Committee "Rapporto Sui Centri Di Identificazione ed 
Espulsione in Italia" of July 2014), show that there was no increase in the return rate when 
people were kept in detention having not returned within 30-60 days of detention. In France 
too it has been noted that the vast majority of people are returned in the first few days, 
meaning that extensions from 32 to 45, and now from 45 to 90 days, will have little impact on 
return, while having other negative impact (La Cimade, Décryptage du projet de loi asile et 
immigration, June 2017).

Изменение 111

Предложение за директива
Член 18 – параграф 6 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Държавите членки не могат да 
удължават посочения в параграф 5 срок 
освен за ограничен срок, който не 
надвишава допълнителни дванадесет 
месеца в съответствие с националното 

6. Държавите членки не могат да 
удължават посочения в параграф 5 срок 
освен за ограничен срок, който не 
надвишава допълнителни шест месеца 
в съответствие с националното 
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законодателство, в случаите, когато, 
независимо от положените от тях 
разумни усилия, е вероятно операцията 
по извеждането да продължи по-дълго 
поради:

законодателство, в случаите, когато, 
независимо от положените от тях 
разумни усилия, е вероятно операцията 
по извеждането да продължи по-дълго 
поради:

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с другите 
внесени изменения към настоящия член и към съображения 27 и 28.  
Продължителното задържане е в противоречие с националните цели за спазване на 
решенията за връщане и ефективното връщане. Данните, с които се разполага, не 
подкрепят тезата за необходимостта от продължителни срокове на задържане, за 
да се стимулира ефективното връщане, тъй като не изглежда да има ясна 
взаимовръзка между максималната продължителност на задържането съгласно 
националното право и ефективността на връщането от отделни държави членки.

Изменение 112

Предложение за директива
Член 19 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Особено внимание се обръща на 
положението на уязвимите лица. 
Предоставят се спешни медицински 
грижи и основно лечение на болести.

3. Особено внимание се обръща на 
положението на лицата в уязвимо 
положение. Предоставят се спешни 
медицински грижи и основно лечение 
на болести.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с внесените 
изменения към съображение 38 и член 14, подчертаващи необходимостта от 
национални системи за управление на връщането,които да включват механизми за 
определяне и отчитане на потенциалната уязвимост на лицата, обект на процедура 
за връщане. Докладчикът предлага определение на „лица в уязвимо положение“, 
приведено в съответствие с определението в тематичния документ на 
Международната организация по миграция относно защитата на правата на човека 
и основните свободи на мигрантите и специфичните потребности на мигрантите в 
уязвимо положение, разработен за да окаже принос към подготвителния процес на 
Глобалния договор за миграцията. В документа се въвежда определение на 
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„уязвимост“, което се дистанцира от категориите лица и по-скоро разглежда 
множество фактори (фактори, свързани с отделните лица, общността, 
домакинството, както и структурни и ситуационни фактори), които могат да 
повлияят на уязвимостта на дадено лице. Това определение изисква задълбочена 
индивидуална оценка на факторите, които както повишават уязвимостта, така и 
допринасят за защитата. Всъщност това е взаимодействието от фактори на 
равнище отделно лице, домакинство, общност и на структурно равнище, както и 
всички възникващи ситуационни фактори, които или повишават, или намаляват 
уязвимостта на отделните лица, домакинствата, общностите и групите към 
насилие, експлоатация, злоупотреба и нарушения на правата.

Изменение 113

Предложение за директива
Член 20 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Задържане на ненавършили пълнолетие 
лица и на семейства

Забрана за задържане на ненавършили 
пълнолетие лица и на семейства

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с внесените 
изменения към съображения 28 и 40. Задържането на ненавършили пълнолетие лица 
никога не е в техните висши интереси, включително когато е запазена целостта на 
семейството. Поради това следва да бъде наложена забрана за задържане на деца с 
цел защита на непълнолетните лица. Прилагането на понятието за „висшите 
интереси на детето“ освен това е свързано с факта, че родителите или законните 
или обичайно полагащи грижа лица следва да не бъдат задържани. See e.g. ECtHR- 
Abdullahi Elmi and Aweys Abubakar v. Малта, молба № 25794/13 и 28151/13, 22 
февруари 2017 г.

Изменение 114

Предложение за директива
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Непридружените ненавършили 
пълнолетие лица и семействата с 
ненавършили пълнолетие лица се 
задържат само като крайна мярка и 

1. Не се задържат ненавършили 
пълнолетие лица и семействата с 
ненавършили пълнолетие лица.



PR\1174158BG.docx 93/102 PE632.950v01-00

BG

за най-краткия подходящ срок.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с внесените 
изменения към съображения 28 и 40 и член 18. Задържането на ненавършили 
пълнолетие лица никога не е в техните висши интереси, включително когато е 
запазена целостта на семейството. Поради това следва да бъде наложена забрана за 
задържане на деца с цел защита на непълнолетните лица. Прилагането на понятието 
за „висшите интереси на детето“ освен това е свързано с факта, че родителите или 
законните или обичайно полагащи грижа лица следва да не бъдат задържани. Вж. 
например ЕСПЧ – Abdullahi Elmi и Aweys Abubakar срещу Малта, молба № 25794/13 и 
28151/13, 22 февруари 2017 г.

Изменение 115

Предложение за директива
Член 20 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. На задържани семейства, по 
отношение на които е образувана 
процедура за извеждане, се осигурява 
отделно настаняване, гарантиращо 
достатъчно уединение.

2. На непридружените и 
отделените ненавършили пълнолетие 
лица и деца, които са със своите 
семейства, по отношение на които е 
образувана процедура за извеждане, се 
осигуряват подходящи алтернативи 
на задържането. Ненавършилите 
пълнолетие лица не се разделят от 
своите семействата по време на 
процедурата, задържането или 
извеждането на единия родител. 
Семействата остават заедно, освен 
ако не е застрашена безопасността 
на детето. Това включва прилагането 
на алтернативи на задържането за 
цялото семейство и защита на 
родителите от извеждане, докато 
процедурата е в ход. Когато е 
необходимо се полагат подходящи 
грижи и се предприемат действия по 
настаняване, с които се осигурява 
възможност за децата и 
семействата да живеят заедно в 
общностите.
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Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с внесените 
изменения към съображения 28 и 40 и член 18. Задържането на ненавършили 
пълнолетие лица никога не е в техните висши интереси, включително когато е 
запазена целостта на семейството. Поради това следва да бъде наложена забрана за 
задържане на деца с цел защита на непълнолетните лица. Прилагането на понятието 
за „висшите интереси на детето“ освен това е свързано с факта, че родителите или 
законните или обичайно полагащи грижа лица следва да не бъдат задържани. Вж. 
например ЕСПЧ – Abdullahi Elmi и Aweys Abubakar срещу Малта, молба № 25794/13 и 
28151/13, 22 февруари 2017 г.

Изменение 116

Предложение за директива
Член 20 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Задържаните ненавършили 
пълнолетие лица имат 
възможността да участват в 
развлекателни дейности, 
включително в игри и дейности за 
отмора, подходящи за тяхната 
възраст, и — в зависимост от 
продължителността на престоя им 
— имат достъп до образование.

заличава се

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с внесените 
изменения към съображения 28 и 40. Задържането на ненавършили пълнолетие лица 
никога не е в техните висши интереси, включително когато е запазена целостта на 
семейството. Поради това следва да бъде наложена забрана за задържане на деца с 
цел защита на непълнолетните лица. Прилагането на понятието за „висшите 
интереси на детето“ освен това е свързано с факта, че родителите или законните 
или обичайно полагащи грижа лица следва да не бъдат задържани. Вж. например 
ЕСПЧ – Abdullahi Elmi и Aweys Abubakar срещу Малта, молба № 25794/13 и 28151/13, 
22 февруари 2017 г.
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Изменение 117

Предложение за директива
Член 20 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Непридружените ненавършили 
пълнолетие лица се настаняват, 
доколкото е възможно, в 
институции, които разполагат със 
служители и оборудване, съобразени с 
потребностите на лица на тяхната 
възраст.

заличава се

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с внесените 
изменения към съображения 28 и 40. Задържането на ненавършили пълнолетие лица 
никога не е в техните висши интереси, включително когато е запазена целостта на 
семейството. Поради това следва да бъде наложена забрана за задържане на деца с 
цел защита на непълнолетните лица. Прилагането на понятието за „висшите 
интереси на детето“ освен това е свързано с факта, че родителите или законните 
или обичайно полагащи грижа лица следва да не бъдат задържани. Вж. например 
ЕСПЧ – Abdullahi Elmi и Aweys Abubakar срещу Малта, молба № 25794/13 и 28151/13, 
22 февруари 2017 г.

Изменение 118

Предложение за директива
Член 20 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Висшите интереси на детето 
са първостепенно съображение при 
задържането на ненавършили 
пълнолетие лица до извеждането им.

заличава се

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е неразривно свързано с внесените 
изменения към съображения 28 и 40. Задържането на ненавършили пълнолетие лица 
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никога не е в техните висши интереси, включително когато е запазена целостта на 
семейството. Поради това следва да бъде наложена забрана за задържане на деца с 
цел защита на непълнолетните лица. Прилагането на понятието за „висшите 
интереси на детето“ освен това е свързано с факта, че родителите или законните 
или обичайно полагащи грижа лица следва да не бъдат задържани. Вж. например 
ЕСПЧ – Abdullahi Elmi и Aweys Abubakar срещу Малта, молба № 25794/13 и 28151/13, 
22 февруари 2017 г.

Изменение 119

Предложение за директива
Член 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

[…] заличава се

Or. en

Обосновка

As it is unclear what the outcome of the negotiations on the Asylum Procedures Regulation 
will be in terms of procedural safeguards, it is impossible to fully assess the fundamental 
rights implications of the proposed return border procedure for this specific category of third 
country nationals. The merging of the two regimes results in excessive detention periods and 
significantly reduced procedural safeguards undermining effective access to an effective 
remedy. Your Rapporteur considers that the proposed maximum time limit of 48 hours to 
lodge an appeal is unacceptable in light of the precarious situation of third country nationals 
subject to a return decision in border procedures and in detention. In such locations access to 
legal assistance and interpretation, key elements of an effective remedy, is often compromised 
whereas such access is indispensable in light of the complexity of Court proceedings. The 
adverse implications on the third country national’s judicial protection is further exacerbated 
by the proposed issuance of return decisions by means of a standard form. Furthermore, the 
additional conditions required for automatic suspensive effect are not compatible with Article 
47 EU Charter and the jurisprudence of the ECtHR and CJEU. Your Rapporteur opposes the 
proposed extension of the maximum duration of detention to 22 months under the directive for 
third country nationals whose asylum application has been rejected at the border and are 
subject to the return border procedure. It is has not been demonstrated that such long period 
of detention is necessary to ensure or contributes to effective return. On the contrary, 
research on detention practices suggests that chances of effective return decrease 
significantly after 30 or 60 days of detention, due to inter alia the lack of cooperation of the 
authorities of the country of return.

Изменение 120

Предложение за директива
Член 25 – параграф 1 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки въвеждат в сила 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими, за да спазят членове 6 – 10, 
член 13 и член 14, параграф 3, член 16, 
член 18 и член 22, до [шест месеца след 
датата на влизане в сила], както и 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими, за да спазят член 14, 
параграфи 1 и 2, до [една година след 
датата на влизане в сила]. Те незабавно 
съобщават на Комисията текста на тези 
разпоредби.

Държавите членки въвеждат в сила 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими, за да спазят членове 2 – 4, 
членове 7 – 13, член 14, параграф 3, 
членове 15 и 16 и членове 18 – 22, до 
[шест месеца след датата на влизане в 
сила], както и законовите, 
подзаконовите и административните 
разпоредби, необходими, за да спазят 
член 14, параграф 1, до [една година 
след датата на влизане в сила]. Те 
незабавно съобщават на Комисията 
текста на тези разпоредби.

Or. en

Обосновка

С това изменение се гарантира съгласуването с другите внесени от докладчика 
изменения.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

В приетата през 2008 г. Директива за връщането се уреждат общите стандарти и 
процедури, приложими за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети 
страни. В нея се установяват общите правила, свързани с издаването на решения за 
връщане и принудителното извеждане, прилагането на задържане преди извеждане, 
както и процедурните гаранции, произтичащи от международното и европейското 
право, включително достъп до ефективни средства за правна защита, принципа за 
забрана за връщане, висшите интереси на детето, предимството на доброволното пред 
принудителното напускане, правото на семеен живот и прилагането на задържане като 
крайна мярка.

В първия си доклад от 2014 г. за оценка на изпълнението на Директивата за връщането 
Комисията изтъква, че директивата е оказала положително въздействие върху 
положението по отношение на доброволното напускане и ефективното наблюдение на 
принудителното връщане, както и че е допринесла за постигането на по-добра 
съгласуваност на практиките за задържане, включително намаляването като цяло на 
сроковете за задържане преди извеждането с помощта на по-широко прилагане на 
алтернативи на задържането в целия ЕС. От приемането на Европейската програма за 
миграцията през май 2015 г. насам целта за повишаване на ефективността на 
политиката на ЕС в областта на връщането набира популярност. Ефективността на 
връщането обаче се измерва предимно с абсолютния брой на приложените от 
държавите членки решения за връщане. Групирани по броя на принудителните и 
доброволните връщания данни често не са налични и обикновено не се събират 
количествени данни относно устойчивостта на връщанията, включително достъпа до 
програми за реинтеграция при връщането в трета държава. 

През 2016 г. Комисията публикува съобщение относно създаването на нова рамка за 
партньорство с трети държави в рамките на европейската програма за миграцията. 
Признавайки факта, че сътрудничеството с трети държави е съществен елемент за 
гарантирането на ефективността и устойчивостта на връщанията, Комисията заявява, че 
не е необходимо това сътрудничество непременно да се основава на официални 
споразумения за обратно приемане. След приемането на съобщението относно рамката 
за партньорство са сключени няколко неофициални споразумения с трети държави, 
включващи Гамбия, Бангладеш, Турция, Етиопия, Афганистан, Гвинея и Кот д’Ивоаг.

Докладчикът изразява съжаление, че тези неофициални споразумения са сключени при 
пълното отсъствие на надлежен парламентарен контрол и демократичен надзор, което 
би се изисквало при сключването официални споразумения за обратно приемане с 
трети държави съгласно Договорите. Тъй като сътрудничеството с трети държави е 
съществен елемент за постигането на устойчива, зачитаща достойнството и ефективна 
политика в областта на връщането, официалните споразумения, позволяващи подходящ 
демократичен надзор, следва да представляват основата на това сътрудничество. Това 
ще гарантира подходящо наблюдение чрез създаването на правнообвързващи рамки за 
сътрудничество, които могат да бъдат оспорвани пред съдилищата. 

През 2017 г. Комисията прие препоръка, включваща набор от мерки, с които държавите 
членки да направят връщанията по-ефективни, и преразгледа Наръчника за връщането. 



PR\1174158BG.docx 99/102 PE632.950v01-00

BG

В препоръките настоятелно се изисква държавите членки да хармонизират своите 
подходи, включително чрез удължаване на задържането и намаляване на гаранциите. 
Липсва каквато и да било публикувана оценка на това как тези скорошни политики и 
препоръки засягат процента на връщанията или основните права на върнатите лица. 
Липсва и оценка на въздействието, за да се провери дали съществува необходимост от 
допълнителни действия на ЕС в областта на връщането, въпреки ангажимента на 
Комисията, като част от нейните препоръки за 2017 г., да внесе законодателни 
изменения към директивата само след задълбочена оценка на нейното прилагане.

Докладчикът изразява съжаление относно липсата на оценка на въздействието. С оглед 
на гореизложеното докладчикът отправя искане да се възложи на Европейския 
парламент да направи оценка на въздействието, за да се гарантира информираното 
създаване на политики. Целта на целевата оценка на въздействието е да се оцени 
очакваното въздействие от предложението на Комисията. и по-специално дали в 
предложението се разглеждат определените от Комисията предизвикателства и дали се 
постигат, посочените в него цели за ефективна и справедлива политика в областта на 
връщането; дали се зачитат принципите на субсидиарност и пропорционалност; дали се 
защитават социалните права и правата на човека, гарантирани от международното 
публично право и правото на ЕС. Докладчикът изиска и становища от Агенцията за 
основните права и Европейския надзорен орган по защита на данните, с които 
Европейската комисия не се е консултирала преди.

При прилагането на стандартите в областта на основните права, залегнали в 
Директивата за връщането, продължават да съществуват предизвикателства, свързани с 
гарантирането на зачитащи достойнството, хуманни, справедливи и ефективни 
процедури за връщане. С оглед на това докладчикът заявява, че една всеобхватна 
реформа на достиженията на правото в областта на връщането следва единствено да 
преследва целта, свързана с повишаването на ефективността, ако може да постигне 
това, като същевременно се гарантира, че предприетите в тази насока стъпки са 
придружени от ясни и приложими предпазни мерки в областта на основните права.

Докладчикът счита, че директивата следва да бъде изменена в съответствие със 
следните приоритети:
1. Приоритизиране на доброволното напускане и доброволното връщане
Доброволното връщане е важен стълб на всяка сигурна и зачитаща достойнството 
политика за връщане и предпочитана възможност за връщане на мигранти по хуманен и 
достоен начин. Докладчикът подчертава, че третите държави обикновено не са склонни 
да сътрудничат при принудителното връщане на собствените си граждани и че поради 
това акцентът следва да се постави върху доброволното връщане. Докладчикът счита, 
че по правило на граждани на трети страни се предоставя срок от 30 дни за доброволно 
връщане, за да се даде възможност за спазването на решение за връщане. Доброволното 
връщане следва да е разрешено на всеки етап от процедурата и забраната за влизане не 
се прилага, когато дадено лице е напуснало доброволно територията на Европейския 
съюз. 

2. Повишена устойчивост и ефективност на процедурите за връщане 
Докладчикът счита, че предоставянето на информация и яснота относно процедурите за 
връщане е от съществено значение, за да се подобри спазването на решенията за 
връщане и сътрудничеството между гражданите на трети страни и отговорните за 
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връщането органи. За тази цел следва да се създадат подходящи програми за 
управление на връщането и да се включи индивидуализирано управление на отделните 
случаи с цел гарантиране на трайни решения за връщаните лица. Това следва да 
включва подходящи и базирани в общностите алтернативи на задържането и подход, 
основан на социална дейност, с който се оправомощават мигрантите и се изгражда 
доверие у тях, за да се работи за решаването на техния случай, което води до постигане 
на по-добри резултати както за държавите, така и за участващите мигранти. 
Националните програми следва да включват и мерки и механизми за реинтеграция, с 
които се гарантира „преносимо правосъдие“ и достъп до правосъдие и правна защита за 
жертвите на престъпления или трудова експлоатация през целия период на процедурата 
за връщане, включително след връщането в трета държава. 

3. Повишени гаранции за лицата, изправени пред процедури за връщане 
Достъпът до правосъдие е от решаващо значение за гарантиране на устойчиво връщане. 
Докладчикът подчертава, че достъпът до правна помощ и осигуряването на устен 
превод са съществени елементи на всяка ефикасна и устойчива политика в областта на 
връщането, както и че обжалването на решение за връщане следва винаги да има 
суспензивно действие или в противен случай жалбоподателят се лишава от ефективни 
средства за правна защита. 

В съответствие с правото в областта на правата на човека лишаването от свобода 
следва да е последна мярка и държавите членки следва винаги първо да проучат 
възможността за използване на по-малко ограничаващи варианти и да разработят 
алтернативи на задържането. Докладчикът отбелязва и че данните, с които се 
разполага, не подкрепят тезата за необходимостта от продължителни срокове на 
задържане, за да се стимулира ефективното връщане, тъй като не изглежда да има ясна 
взаимовръзка между максималната продължителност на задържането съгласно 
националното право и ефективността на връщането от отделни държави членки. 
Повишеният риск от задържане в действителност може да има обратен ефект на 
укриване на повече потенциални завръщани лица. 

В доклада се въвежда определение на „уязвимост“, което се дистанцира от категориите 
лица и по-скоро разглежда множество фактори, които могат да повлияят на 
уязвимостта на дадено лице. Това определение изисква задълбочена индивидуална 
оценка на факторите, които както повишават уязвимостта, така и допринасят за 
защитата. На последно място, докладчикът подчертава, че следва да се гарантира 
подходящото наблюдение на операциите по принудително връщане, и предлага 
държавите членки да имат възможността да разполагат с резерв от наблюдаващи лица 
при принудително връщане, който да бъде създаден от европейската гранична и 
брегова охрана, за да се гарантира спазването на задължението за наблюдение на 
всички операции по принудително връщане.

3. Висшите интереси на детето като първостепенно съображение
Докладчикът предлага по-ясни гаранции за децата, изправени пред процедури за 
връщане, и подчертава, че стандартите в областта на правата на детето се прилагат 
както в случаите на непридружени и отделени деца, така и на деца в семейства. Всяко 
решение следва да се взема след оценка на висшите интереси на детето, които винаги 
следва да са първостепенното съображение при вземането на решения, касаещи деца. 
Задържането на ненавършилите пълнолетие лица никога не е в техен висш интерес. 
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Докладчикът предлага забрана за задържане за ненавършилите пълнолетие лица и 
подчертава, че целостта на семейството никога не следва да се използва за 
обосноваване на решението за задържане на придружени ненавършили пълнолетие 
лица. 

4. Гарантиране на съгласуваност, необходимост и пропорционалност на 
политиката
Тъй като не е ясно какъв ще е резултатът от преговорите относно общата европейска 
система за убежище и по-специално относно Регламента относно процедурите за 
убежище по отношение на процедурните гаранции, докладчикът счита, че е е рано да се 
оценят напълно последиците за основните права от предложената гранична процедура 
за връщане. С оглед на казаното по-горе, заедно с намалените в значителна степен 
процедурни гаранции, което подкопава ефективния достъп до ефективни средства за 
правна защита като част от предложената от Комисията гранична процедура, 
докладчикът предлага заличаването на член 22.
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ПРИЛОЖЕНИЕ: СПИСЪК НА СУБЕКТИТЕ ИЛИ ЛИЦАТА,
ОТ КОИТО ДОКЛАДЧИКЪТ Е ПОЛУЧИЛ ИНФОРМАЦИЯ

Списъкът по-долу е изготвен на абсолютно доброволна основа, като изключителна 
отговорност за него носи докладчикът. Докладчикът е получил информация от 
следните субекти или лица при подготовката на проектодоклада:

Субект и/или лице
Амнести Интернешънъл (Amnesty International)
Австрийско председателство на Съвета на Европейския съюз 
Белгийските органи в контекста на мисия до центъра за репатриране от затворен тип 
127bis в Стенокерзел
Датски съвет за бежанците (DRC)
Deutscher Anwalt Verein
Европейска комисия
Европейски съвет за бежанците и живеещите в изгнание (ECRE)
Европейски надзорен орган по защита на данните 
Европейски икономически и социален комитет
Академичната общност към Европейския университетски институт във Флоренция
Frontex
Агенция за основните права
Световна коалиция по въпросите на миграцията
Hamerslag & Van Haren Advocaten 
Международна асоциация на бежанците и съдиите по миграционно право (IARMJ)
Международна комисия на юристите(ICJ)
Международна коалиция по въпросите на задържането (IDC)
Международна организация по труда (МОТ)
Международна организация по миграция (МOM)
Белгийска йезуитска служба за бежанците
Централен съвет на менонитите (MCC)
Организация за работници без документи (OR.C.A.)
Платформа за международно сътрудничество относно мигрантите без документи 
(PICUM)
„Спасете децата“ (Save the Children) 
Комитет Майерс
Службата на върховния комисар на Обединените нации за бежанците (ВКБООН)
Службата на Върховния комисар на Обединените нации за правата на човека (СВКПЧ)
УНИЦЕФ


