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Хуманитарни визи 
Резолюция на Европейския парламент от 11 декември 2018 г. с препоръки към 
Комисията относно хуманитарните визи (2018/2271(INL))

Европейският парламент,

— като взе предвид член 225 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

— като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-
специално членове 4, 18 и 19 от нея,

— като взе предвид Конвенцията за статута на бежанците, подписана в Женева на 28 
юли 1951 г., и Протокола от 1967 г. към нея,

— като взе предвид Регламент (ЕО) № 810/2009 на Европейския парламент и на 
Съвета от 13 юли 2009 г. за създаване на Визов кодекс на Общността (Визов 
кодекс)1,

— като взе предвид Глобалния пакт на Организацията на обединените нации за 
безопасна, организирана и законна миграция и Глобалния пакт на Организацията 
на обединените нации за бежанците, които последваха след Декларацията от Ню 
Йорк за бежанците и мигрантите, приета единодушно от Общото събрание на 
Организацията на обединените нации на 19 септември 2016 г.,

— като взе предвид оценката на европейската добавена стойност относно 
хуманитарните визи, изготвена от Службата на ЕП за парламентарни изследвания,

— като взе предвид членове 46 и 52 от своя Правилник за дейността,

— като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи (A8-0423/2018),

A. като има предвид, че въпреки многобройните съобщения и искания за безопасни и 
законни пътища, които предоставят достъп до европейската територия за лицата, 
търсещи международна закрила, понастоящем на равнището на Съюза не 
съществува хармонизация относно процедурите за закрила при влизане нито 

1 OВ L 243, 15.9.2009 г., стр. 1.



правна рамка за хуманитарните визи, т.е. визи, издадени с цел достигане 
територията на държавите членки с цел търсене на международна закрила;

Б. като има предвид, че съгласно решението на Съда на ЕС от 7 март 2017 г. по дело 
C-638/161, X. и X. срещу Белгийска държава, съгласно правото на Съюза 
държавите членки не са задължени да предоставят хуманитарни визи на лица, 
които желаят да влязат на тяхна територия с цел да кандидатстват за предоставяне 
на убежище, но запазват свободата си да го направят въз основа на своето 
национално право; като има предвид, че това решение тълкува съществуващото 
право на Съюза, което може да бъде изменено;

В. като има предвид, че няколко държави членки имат понастоящем или са имали 
по-рано национални схеми за издаване на хуманитарни визи или разрешения за 
пребиваване, за да гарантират национални процедури за закрила при влизане на 
нуждаещите се лица;

Г. като има предвид, че броят на лицата, допуснати въз основа на национални 
процедури за хуманитарна закрила при влизане или чрез презаселване, остава 
нисък в сравнение със световните нужди, като съществуват значителни различия 
между държавите членки; като има предвид, че обхватът на националните 
процедури за хуманитарна закрила при влизане или презаселване е тясно 
определен, а в случаите на презаселване е тясно свързан с критериите за 
уязвимост и регистрация като бежанец във Върховния комисариат за бежанците 
на ООН (ВКБООН);

Д. като има предвид, че в резултат на това приблизително 90% от лицата, на които е 
предоставена международна закрила, са достигнали Съюза чрез незаконни 
начини, което води до тяхното стигматизиране преди пристигането им на 
външните граници на държавите членки;

Е. като има предвид, че неомъжените жени, пътуващи сами или с деца, жените – 
глави на домакинства, бременните жени и кърмачките, хората с увреждания, 
подрастващите момичета и жените в напреднала възраст са сред особено 
уязвимите лица по миграционните маршрути към Европа и са изправени пред 
много по-голям риск да станат обект на насилие, основано на пола, като 
изнасилване и насилие, и стават мишена на контрабандисти и трафиканти с цел 
сексуална и икономическа експлоатация; като има предвид, че съществува 
тенденция жените и момичетата да са по-уязвими на всички форми на 
експлоатация, включително трудова експлоатация и сексуална експлоатация по 
миграционните маршрути към Съюза, и често са принудени да извършват секс с 
цел оцеляване, за да могат в замяна да продължат пътуването си; 

Ж. като има предвид, че човешката цена на тези политики се оценява на най-малко 
30 000 смъртни случая по границите на Съюза от началото на 2000 г.; като има 
предвид, че спешно е необходима правна рамка на Съюза като средство за 
справяне с недопустимия брой смъртни случаи в Средиземноморието и по 
миграционните маршрути към Съюза с цел действителна борба с контрабандата 
на хора, излагането на трафик на хора, на трудова експлоатация и насилие, с цел 

1 Решение на Съда на ЕС от 7 март 2017 г., X. и X. срещу Белгийска държава, C-
638/16, ECLI:EU:C:2017:173.



управление на организирани пристигания, достойно приемане и добросъвестно 
обработване на молбите за убежище и оптимизиране на бюджета на държавите 
членки и на Съюза в областта на процедурите за предоставяне на убежище, 
контрола по границите и дейностите по издирване и спасяване, както и за 
постигането на съгласувани практики в достиженията на правото на Съюза в 
областта на убежището;

З. като има предвид, че Парламентът се опита да включи разпоредби в тази насока в 
своите изменения на Регламент (ЕО) № 810/2009;

И. като има предвид, че Съветът и Комисията отхвърлиха тези изменения на 
основание, наред с другото, че такива разпоредби не следва да бъдат включени в 
Регламент (ЕO) № 810/2009, предвид неговия обхват, в който влизат само визите 
за краткосрочно пребиваване;

Й. като има предвид, че Парламентът, изправен пред бездействието на Комисията, 
взе решение да пристъпи към изготвянето на тази резолюция относно 
хуманитарните визи;

К. като има предвид, че е предприета интензивна работа, включително с помощта на 
експерти, за изготвяне на препоръките, приложени към настоящата резолюция;

1. отправя искане към Комисията да представи до 31 март 2019 г. въз основа на 
член 77, параграф 2, буква а) от Договора за функционирането на Европейския 
съюз (ДФЕС), предложение за регламент за създаване на европейска хуманитарна 
виза съгласно препоръките, посочени в приложението към настоящата резолюция;

2. счита, че държавите членки следва да имат възможност да издават европейски 
хуманитарни визи на лицата, търсещи международна закрила, за да могат тези 
лица да влязат на територията на държавата членка, която издава визата, с 
единствената цел да подадат молба за международна закрила в тази държава 
членка;

3. счита, че европейските хуманитарни визи следва да допълват, а не да заместват, 
съществуващите национални процедури за хуманитарна закрила при влизане, 
процедури за презаселване и спонтанни молби съгласно международното право за 
бежанците, и че решението за издаване на европейски хуманитарни визи следва 
да остане единствено правомощие на държавите членки;

4. счита, че нито една инициатива относно европейските хуманитарни визи не 
следва да бъде в ущърб на останалите инициативи в областта на миграционната 
политика, включително и насочените към справяне с първопричините за 
миграцията; 

5. подчертава спешната нужда от безопасни и законни начини за влизане в Съюза, 
един от които следва да бъде европейската хуманитарна виза, което е особено 
важно от гледна точка на пола, тъй като жените са особено уязвими и 
следователно по-изложени на сексуално и основано на пола насилие по 
маршрутите и в приемните центрове; подчертава, че икономическата уязвимост и 
други видове зависимост често поставят жените и момичетата в трети държави в 
положение, в което за тях е още по-трудно да търсят убежище по безопасен 



начин, отколкото за мъжете;

6. счита, че част от финансовите аспекти на исканото предложение следва да бъдат 
поети от общия бюджет на Съюза като практически израз на принципа на 
солидарност и на справедливо разпределение на отговорностите между държавите 
членки, включително във финансово отношение, в съответствие с член 80 от 
ДФЕС;

7. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция и придружаващите 
я препоръки на Комисията и на Съвета, както и на националните парламенти, на 
Съда на Европейския съюз, на Европейската служба за външна дейност, на 
Европейската служба за подкрепа в областта на убежището, на Европейската 
агенция за гранична и брегова охрана, на Агенцията на Европейския съюз за 
сътрудничество в областта на правоприлагането и на Агенцията на Европейския 
съюз за основните права.



ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ РЕЗОЛЮЦИЯТА
ПРЕПОРЪКИ ОТНОСНО СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИСКАНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Европейският парламент счита, че законодателният акт, който трябва да бъде приет, 
следва:

1. ФОРМА И ЗАГЛАВИЕ НА ИНСТРУМЕНТА, КОИТО СЛЕДВА ДА БЪДЕ 
ПРИЕТ

— да бъде отделен правен акт, който да бъде приет под формата на регламент, 
озаглавен „Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на 
европейска хуманитарна виза“,

2. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

— да има за правно основание член 77, параграф 2 от Договора за функционирането 
на Европейския съюз (ДФЕС),

3. ОБОСНОВКА

— да бъде обоснован от следното: 

— сегашната правна празнота в правото на Съюза, в което освен приложимите 
процедури за презаселване на уязвими бежанци не се предвиждат процедури 
за приемането на територията на държавите членки на лица, търсещи 
закрила, нито в достиженията на правото в областта на визите, нито в 
достиженията на правото в областта на границите или убежището, като е 
известно, че приблизително 90% от лицата, които впоследствие биват 
признати за бежанци и на които се предоставя субсидиарна закрила, са 
достигнали територията на държавите членки незаконно, 1често по 
животозастрашаващи маршрути; 

— риска от фрагментиране, тъй като държавите членки все по-често въвеждат 
свои собствени програми за хуманитарно приемане и процедури, които са в 
противоречие с общата цел по член 78, параграф 1 от ДФЕС за разработване 
на обща политика в областта на убежището, субсидиарната закрила и 
временната закрила, както и риска тези различни схеми да възпрепятстват 
еднаквото прилагане на общите разпоредби при влизане на територията на 
държавите членки на граждани на трети държави, както е предвидено в 
Регламент (ЕO) № 810/20092 и Регламент (ЕС) 2016/3993 на Европейския 
парламент и на Съвета, 

1 HEIN / DONATO (CIR) 2012 г.: Проучване на нови възможности за закрила при 
влизане в Европа, стр. 17.

2 Регламент (ЕО) № 810/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 
2009 г. за създаване на Визов кодекс на Общността (Визов кодекс) (ОВ L 243, 
15.9.2009 г., стр. 1). 

3 Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. 
относно Кодекс на Съюза за режима на движение на лица през границите (Кодекс 
на шенгенските граници) (ОВ L 77, 23.3.2016 г., стр. 1).



— високите разходи в човешко, но също и социално, икономическо и 
бюджетно отношение, свързани със статуквото, за съответните граждани на 
трети държави (разходи за контрабанда, риск от трафик и експлоатация, 
риск от преследване, риск от смъртни случаи и малтретиране и т.н.), както и 
за държавите членки и Съюза (повишени разходи за търсене и спасяване, 
включително за частни морски превози, гранична защита, сътрудничество с 
трети държави, процедури за предоставяне на убежище и евентуално 
връщане в случай на отхвърлени молби за международна закрила, както и 
борба с организираната престъпност, трафика и контрабандата на хора и 
т.н.), 

— добавената стойност на действията на Съюза по отношение на 
гарантирането на спазване на ценностите на Съюза, включително основните 
права, взаимно доверие между държавите членки и доверие в системата от 
страна на лицата, търсещи убежище, правна сигурност, предвидимост и 
еднакво прилагане и изпълнение на правилата, постигане на икономии от 
мащаба и намаляване на горепосочените разходи, свързани със статуквото;

— да припомня, че Директива 2013/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета1 и 
Регламент (ЕС) № 604/2013 на Европейския парламент и на Съвета2 се прилагат 
единствено на територията на държавите членки и че понастоящем няма 
достатъчно законни начини кандидатите за убежище да достигнат до тази 
територия,

— да припомня, че след подаването на молба за убежище в която и да е държава 
членка се прилагат разпоредбите на общата европейска система за убежище на 
Съюза,

— да подчертава, че отхвърлянето на молба за европейска хуманитарна виза не 
засяга по никакъв начин правото на подаване на молба за убежище в рамките на 
Съюза, нито възпрепятства кандидата да се полза от други налични схеми за 
закрила;

4. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

— да има за цел да установи разпоредби относно процедурите и условията за 
издаване от страна на държавите членки на европейска хуманитарна виза за 
лицата, търсещи международна закрила, за да могат тези лица да влязат на 
територията на държавата членка, която издава визата, с единствената цел да 
подадат молба за международна закрила в тази държава членка;

1 Директива 2013/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. 
относно общите процедури за предоставяне и отнемане на международна закрила 
(OВ L 180, 29.6.2013 г., стр. 60).

2 Регламент (ЕС) № 604/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 
2013 г. за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата 
членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е 
подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице 
без гражданство (ОВ L 180, 29.6.2013 г., стр. 31).



— да обхваща гражданите на трети държави, които съгласно Регламент (ЕО) № 
539/200131 на Съвета трябва да притежават виза, когато преминават външните 
граници на държавите членки, и по отношение на които твърденията за излагане 
на преследване или за риск от преследване съгласно определението в Директива 
2011/95/ЕС на Европейския парламент и на Съвета2 са явно основателни, но които 
все още не участват в процедура по презаселване, както е определена в 
националните схеми по преместване или в предложения регламент за създаване 
на рамка на Съюза за презаселване и за изменение на Регламент (ЕС) № 516/2014 
на Европейския парламент и на Съвета3 или Директива 2001/55/ЕО4,

— да не обхваща членовете на семейството, които по друг начин биха придобили 
право своевременно да се присъединят към семейството си в дадена държава 
членка в съответствие с други правни разпоредби на правото на Съюза или на 
националното право,

5. ПРОЦЕДУРИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ХУМАНИТАРНИ ВИЗИ 

— да предвижда тези молби за виза да се подават пряко, по електронен път или в 
писмена форма във което и да е консулство или посолство на държавите членки,

— да предвижда практическите условия за тези молби за издаване на виза, 
включително попълването на формуляр за подаване на молба, предоставянето на 
информация за самоличността на кандидата, в т.ч. биометрични идентификатори, 
и посочването на основанията, доколкото е възможно документирани, за 
опасенията за преследване или тежки посегателства,

— да предвижда кандидатът за такава виза да бъде поканен на интервю (при нужда 
със съдействието на преводач), което може да се проведе и дистанционно чрез 
използване на аудио и видео комуникации, които гарантират подходящо ниво на 
безопасност, сигурност и поверителност,

— да предвижда извършването на оценка на представените документи, включително 
по отношение на автентичността им, от компетентен, независим и безпристрастен 
орган, който разполага с достатъчно познания и опит в областта на 
международната закрила,

1 Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета от 15 март 2001 г. за определяне на третите 
страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните 
граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това 
изискване (ОВ L 81, 21.3.2001 г., стр. 1).

2 Директива 2011/95/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 
2011 г. относно стандарти за определянето на граждани на трети държави или 
лица без гражданство като лица, на които е предоставена международна закрила, 
за единния статут на бежанците или на лицата, които отговарят на условията за 
субсидиарна закрила, както и за съдържанието на предоставената закрила (ОВ L 
337, 20.12.2011 г., стр. 9).

3 2016/0225(COD). 
4 Директива 2001/55/ЕО на Съвета от 20 юли 2001 г. относно минималните 

стандарти за предоставяне на временна закрила в случай на масово навлизане на 
разселени лица и за мерките за поддържане на баланса между държавите членки в 
полагането на усилия за прием на такива лица и понасяне на последиците от този 
прием (ОВ L 212, 7.8.2001 г., стр. 12).



— да предвижда молбите за такава виза да се оценяват въз основа на декларацията и 
интервюто на кандидата и на удостоверителните документи, ако има такива, без 
да се провежда пълната процедура по определяне на статута,

— да предвижда преди издаването на такава виза всеки кандидат да бъде подлаган 
на проверка за сигурност чрез съответните национални бази данни и бази данни 
на Съюза, като се зачитат изцяло приложимите разпоредби за защита на данните, 
с цел да се гарантира, че въпросното лице не представлява риск за сигурността, 

— да предвижда решението за такава виза да се взема в рамките на 15 календарни 
дни от датата на подаване на молбата,

— да предвижда решението по молбата да бъде съобщено на кандидата и да бъде 
индивидуално, в писмена форма и мотивирано,

— да предвижда, че гражданин на трета държава, на когото е отказана такава виза, 
има възможност за обжалване, както се предвижда понастоящем в случай на отказ 
за издаване на виза или на отказ за влизане на границата,

6. ИЗДАВАНЕ НА ХУМАНИТАРНА ВИЗА

— да предвижда тези визи да бъдат издавани посредством общ стикер и да бъдат 
въвеждани във Визовата информационна система (ВИС),

— да предвижда след издаването на хуманитарна виза нейният притежател да може 
да влезе на територията на държавата членка, която издава визата, с единствената 
цел да подаде молба за международна закрила в тази държава членка,

7. АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

— да предвижда, че молбите за такава виза се оценяват от надлежно обучени 
служители, 

— да предвижда, че тези служители могат да бъдат командировани в посолства или 
консулства или в държави членки, в случай че молбите се предават по електронен 
път и интервютата се провеждат дистанционно,

— да предвижда, че определени аспекти на процеса, които не включват 
предварителен подбор на случаи, оценяване или вземане на решения от какъвто и 
да е вид, могат да бъдат управлявани от външни доставчици на услуги, в т.ч. 
предоставянето на информация, управлението на срещите за интервюта и 
събирането на биометрични данни,

— да гарантира, че са въведени подходящи мерки за гарантиране на защитата и 
сигурността на данните и поверителността на съобщенията,

— да гарантира, че държавите членки си сътрудничат помежду си, с агенциите на 
Съюза, с международни организации, с правителствени и неправителствени 
организации и с други съответни заинтересовани лица с цел осигуряване на 
хармонизираното прилагане на законодателния акт,

— да предвижда широкото разпространение на информация относно процедурите и 



условията за такава виза, както и относно условията и процедурите за получаване 
на международна закрила на територията на държавите членки, включително на 
уебсайтовете на посолствата и консулствата на държавите членки и чрез 
Европейската служба за външна дейност,

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

— да предвижда предоставянето на значителна финансова подкрепа на държавите 
членки от страна на Фонда за интегрирано управление на границите с оглед на 
прилагането на законодателния акт,

— да предвижда, че държава членка, която издава хуманитарна виза, има достъп до 
същата компенсация от фонд „Убежище, миграция и интеграция“, както при 
приемането на бежанец по реда на европейската рамка за презаселване,

9. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДРУГИ ПРАВНИ АКТОВЕ

— да предвижда изменения на:

— Регламент (ЕО) № 810/2009 с цел да се поясни, че за лицата, искащи да 
получат международна закрила, се прилагат разпоредбите на Регламента за 
създаване на европейска хуманитарна виза,

— Регламент (ЕО) № 767/2008 на Европейския парламент и на Съвета1 с цел да 
се предвиди въвеждането на молбите за европейска хуманитарна виза във 
ВИС,

— Регламент (ЕС) 2016/399 с цел адаптиране на условията за влизане на 
лицата, получили европейска хуманитарна виза,

— Фонда за интегрирано управление на границите, за да се осигури 
финансиране на държавите членки за изпълнението на Регламента за 
създаване на европейска хуманитарна виза,

— член 26 от Конвенцията за прилагане на Шенгенското споразумение от 14 
юни 1985 г. между правителствата на държавите от Икономическия съюз 
Бенелюкс, Федерална република Германия и Френската република за 
постепенното премахване на проверките на техните общи граници2 и на 
Директива 2001/51/ЕО3 на Съвета с цел да освободят от отговорност, 
задължения и санкции превозвачите, превозващи граждани на трети 
държави, когато въпросните граждани на трети държави заявяват своето 
намерение да подадат молба за международна или хуманитарна закрила на 
територията на държавите членки.

1 Регламент (ЕО) № 767/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 
2008 г. относно Визовата информационна система (ВИС) и обмена на данни 
между държави членки относно визите за краткосрочно пребиваване (Регламент 
за ВИС) (ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 60). 

2 OВ L 239, 22.9.2000 г., стр. 19. 
3 Директива 2001/51/ЕО на Съвета от 28 юни 2001 година за допълнение на 

разпоредбите на член 26 от Конвенцията за прилагане на Споразумението от 
Шенген от 14 юни 1985 година (ОВ L 187, 10.7.2001 г., стр. 45).


