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Въпрос с искане за устен отговор O-000002/2018/rev.1 

до Комисията 
Член 128 от Правилника за дейността 

Enrique Guerrero Salom 
от името на групата S&D 

Относно: Интеграцията в училище на децата бежанци и търсещите убежище деца 

Като цяло в ЕС и Турция има най-малко 1,5 милиона деца, нуждаещи се от международна 
закрила. Повечето от тези деца вече са пропуснали средно по две години и половина училище в 
своята страна поради драматичните конфликти и насилието. Освен това бюрократичните 
процедури и забавянията при разглеждането на молбите за предоставяне на убежище могат да 
добавят до три и повече години пропуснато училище, което със сигурност застрашава 
интеграцията на децата и бъдещите им възможности, излагайки ги на риск от маргинализация и 
радикализация. 

Заплахата от големи забавяния на достъпа до образование накара Парламента да поиска – по 
време на текущата тристранна процедура по преработената Директивата за условията на 
приемане – достъпът до образователната система да не може да бъде отлаган с повече от 
един месец, считано от момента на подаване на молба за международна закрила. 

Образованието е право на човека, защитено от няколко международни конвенции. Освен това 
Конвенцията за бежанците (член 22) гарантира равен достъп до основно образование и във 
всеки случай не по-малко благоприятен статут, отколкото предоставяния на чужденците, по 
отношение на придобиването на друго образование. Правото на ЕС отива още по-далеч като 
Директивата за условията на приемане (член 14) предвижда търсещите убежище деца да имат 
достъп до образование още преди да им бъде предоставен статут при условия, подобни на тези 
за собствените ученици на съответната държава, в рамките на три месеца от подаването на 
молбата. Въпреки това достъпът до образователните системи в държавите – членки на ЕС, 
остава ограничен. Съществува риск децата бежанци да прекарат месеци в някоя от транзитните 
зони в Унгария, в които на практика няма достъп до никакъв вид системно образование. 
Пристигащите в Гърция вероятно ще останат извън официалната система на образование на 
някой от гръцките острови в продължение на няколко месеца. Дори когато най-накрая се 
установят в държава – членка на ЕС и тръгнат на училище, те рядко получават достатъчна 
подкрепа за да преодолеят различията и да могат да посещават и успяват в редовните класове. 

Тъй като наскоро проведените проучвания и данните сочат, че правното изискване за достъп до 
образование понастоящем не се прилага в необходимата степен, какви действия предприема 
Комисията, за да гарантира, че предвиденият в действащото законодателство тримесечен срок 
се спазва на практика? Предвид на различната скорост, с която държавите членки интегрират 
търсещите убежище деца в училище, какви действия предвижда да предприеме Комисията за 
хармонизиране на положението и за гарантиране на незабавен достъп до образование и 
езикова подкрепа на всички търсещи убежище деца във всички държави – членки на ЕС, и 
записването им в училище в срок от три месеца след подаване на молбата за убежище в 
съответствие с действащото европейско законодателство в областта на убежището? По 
отношение на задълженията и отговорностите, произтичащи от Механизма на ЕС за бежанците 
в Турция, какви мерки предприема Комисията, за да следи и гарантира предоставянето на 
равен достъп до задължително образование за лицата, търсещи убежище, и бежанците в 
Турция? 
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