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Въпрос с искане за устен отговор O-000099/2018 

Съвета 
Член 128 от Правилника за дейността 

Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Kostadinka 

Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina 
от името на групата GUE/NGL 

Относно: Извънредна хуманитарна ситуация в Средиземно море: подкрепа за местните и 
регионалните органи 

В настоящия контекст на националните и европейските политики за убежището и миграцията, 
местните общности и местните и регионалните органи (МРО) бяха многократно призовани да се 
справят с предизвикателства, свързани с приемането и интеграцията на бежанци и мигранти.  
Въпреки желанието и усилията да посрещнат и приемат бежанци и мигранти, местните и 
регионалните органи (МРО) нямат достъп до подходящо финансиране, което се дължи или на 
липса на подходяща правна уредба или на политически избор, което прави изключително 
трудно за тях да предоставят необходимата подкрепа и услуги при пристигането на бежанците 
и мигрантите, или за тяхната интеграция.  Пропускът това да бъде направено, увеличава риска 
от поставянето на бежанците и мигрантите в уязвимо положение спрямо безжалостна 
експлоатация и икономическо и социално подчинение на престъпни организации. 

Като взема предвид посоченото положение, каква е позицията на Съвета по следното: 

1. Необходимостта цялостната реформа на политиките на ЕС в областта на убежището и 
миграцията да се придвижи към устойчиви и справедливи решения, които биха 
съответствали на задълженията по международното право, поети от ЕС и държавите 
членки.  

2. Улесняването на достъпа на МРО до инструмента за спешна помощ и предоставянето на 
възможност на МРО да получават увеличено финансиране и пряк достъп до фонд 
„Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ) и друго подходящо финансиране по линия на 
многогодишната финансова рамка (МФР) по начин, който би им позволил да предоставят 
услуги, които изцяло зачитат достойнството на бежанците и мигрантите при първи прием, 
както и във връзка с дългосрочната им интеграция, със специален акцент върху здравните 
услуги, социалната подкрепа, жилищното настаняване, образованието и други мерки за 
интеграция. 

3. Създаването на платформа за улесняване на обмена и споделянето на най-добри практики 
между МВО, както и на взаимодействие между тях и гражданското общество по начин, 
който да им позволи да бъдат допустими за финансиране от съответните фондове. 

Внесен: 13.9.2018 
Предаден: 14.9.2018 
Краен срок за отговор: 5.10.2018 


