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Комисия по петиции

28.10.2019

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 0258/2019, внесена от S. D., с британско гражданство, 
относно създаването на нов комитет за имиграция в ЕС

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията призовава за създаване на комитет за имиграция, чиято цел ще 
бъде да се намали имиграцията в държавите членки, когато е необходимо. Всяка държава 
членка ще има изборно място в такъв комитет и в случай на прекомерна имиграция ще 
има възможност да подтикне другите членове на комитета и на Европейския парламент 
да предприемат действия за намаляването на прекомерната имиграция. 
Според вносителя на петицията подобна мярка ще отговори на опасенията на редица 
държави, но и ще позволи на Обединеното кралство да проведе различен референдум 
относно излизането си от ЕС, тъй като опцията за оставане ще се промени, като се вземе 
предвид първото и най-важно опасение на гражданите на Обединеното кралство – 
имиграцията.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 26 юни 2019 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 227, параграф 6 (предишен член 216, параграф 6) от Правилника за 
дейността).

3. Отговор на Комисията, получен на 28 октомври 2019 г.

Комисията желае да подчертае, че вече съществуват конкретни форуми, където експерти 
на държавите членки обсъждат теми, свързани с имиграцията.

 Няколко регулаторни комитета, съставени от представители на държавите членки, бяха 
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създадени от Парламента и от Съвета с цел да окажат съдействие на Комисията при 
прилагането на законодателството на Съюза в областта на имиграцията. Бяха създадени 
следните комитети:

- комитет за визова реципрочност и суспендиране на визите;

- комитет, отговарящ за документите за пътуване;

- комитет по визите;

- комитет за Шенгенската информационна система и Визовата информационна 
система от второ поколение (Комитет ШИС—ВИС);

- комитет по интелигентни граници;

- комитет SIS-SIRENE1;

- комитет за Шенген;

- Кодекс на шенгенските граници;

- Програмен комитет за специфична програма за осъществяване на „Хоризонт 
2020“ – рамковата програма за научни изследвания и иновации (2014 – 2020 г.) – 
състав „Сигурни общества – защита на свободата и сигурността на Европа и 
нейните граждани“;

- комитет за оперативна съвместимост;

- комитет „Европа за гражданите“;

- комитет „Дъблин III“;

- комитет за общите протоколи и формати на данните, използвани при предаване 
на резервационни данни на пътниците (PNR данни);

- комитет за единен формат за визи;

- комитет за фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и комитет за фонд 
„Вътрешна сигурност“.

Държавите членки също така имат решаваща роля в процеса по вземане на решения по 
всички въпроси от областта на имиграцията, които попадат в сферата на компетентност 
на Европейския съюз, тъй като те са членове на Съвета, който от своя страна е 
съзаконодател.

Заключение

Всички въпроси в областта на имиграцията на граждани от трети страни, които попадат 
в сферата на компетентност на Европейския съюз, вече са разгледани от държавите 

1 Шенгенска информационна система – искане за допълнителна информация от националните вписвания.
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членки по време на създадените за тази цел форуми. Следователно предложеният от 
вносителя на петицията нов „комитет за имиграция“ не би допринесъл за работата на 
съществуващите структури.


