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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисия по граждански 

свободи, правосъдие и вътрешни работи да включи в предложението за резолюция, 

което ще приеме, следните предложения: 

A. като има предвид, че морските граници на Съюза в Средиземноморието са външни 

граници на Европейския съюз, и че – за разлика от сухопътните граници – те не могат 

да бъдат затворени, и като има предвид че трябва спешно да се справим с проблема с 

притока на бежанци, за да се предотврати превръщането на бежанците в жертви на 

трафиканти и мафиотски организации; 

1. изразява загриженост поради това, че драстично се увеличава броят на хората, които 

рискуват живота си, правейки опасни опити да преминат Средиземно море, за да 

стигнат до ЕС; подчертава, че Средиземно море е най-големият маршрут за миграция 

по море в света с гъста мрежа от търговски трафик; подчертава, че настоящата криза с 

бежанците наложи голям натиск върху морския търговски сектор като увеличи неговия 

дял от тежестта особено по отношение на безопасността на екипажа и спазването на 

изискванията за безопасност като цяло; счита, че комплексните мерки, чрез които ЕС 

възнамерява да реши многоизмерните проблеми, произтичащи от тази криза, следва 

подобаващо да вземат предвид това, и в тази връзка следва да намалят отрицателното 

въздействие върху търговския сектор; 

2. припомня, че съгласно Конвенцията на ООН за бежанците1, Конвенцията на ООН по 

морско право2, Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море3 

и Международната конвенция за търсене и спасяване по море4 всяка държава – страна 

по тези конвенции, трябва да изисква от капитана на кораб под нейно знаме, доколкото 

той може да направи това, без да излага на сериозна опасност кораба, екипажа и 

пътниците, да оказва помощ на всяко открито в морето лице, застрашено от гибел, 

независимо от националността или статута на такова лице или обстоятелствата, при 

които то е открито, да му осигури първоначална медицинска или друга помощ, да го 

заведе на сигурно място и активно да участва в операциите за издирване и спасяване по 

море; подчертава, че спасяването на бедстващо лице в морето е не само международно 

задължение, но и морален дълг; 

3. призовава всички пристанищни и морски администрации на държавите членки и 

Европейската агенция за морска безопасност (ЕАМБ) и особено капитаните на 

плавателни съдове, плаващи в Средиземно море, да засилят максимално бдителността 

по отношение на всякакви плавателни съдове, превозващи мигранти и бежанци, които 

биха могли да са в опасност; в този контекст препоръчва те да прилагат стриктно 

указанията на Международната морска организация и на Службата на върховния 

                                                 
1  Конвенция за статута на бежанците от 1951 г. 
2 Конвенция на Организацията на обединените нации по морско право от 1982 г., член 98 („Задължение 

за оказване на помощ“) 
3  Международна конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г., правило 33 

(„Съобщения за бедствие: задължения и процедури“) 
4  Международна конвенция  за търсене и спасяване по море от 1979 г., във вида, в който е изменена. 
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комисар на ООН за бежанците (ВКБООН) за отношението към лица, спасени по море5; 

4. подчертава факта, че в периода от 1 януари до 31 май 2015 г., в който общо 47 265 

мигранти бяха спасени във водите на Средиземно море, 13 475 от тях бяха спасени от 

търговски плавателни съдове6; отбелязва, че през този петмесечен период към 302 

търговски кораба е било отправено искане за смяна на маршрута и промяна на курса, за 

да помогнат в спасителни операции, от които поради спешността на положението 104 

кораба са били изрично помолени да спасят и докарат мигранти на брега; 

5. изразява съжаление, че досега повече от 3 000 души загубиха живота си в тези фатални 

морски пътувания само през 2015 г., според доклад на ВКБООН7; 

6. призовава Съвета да приеме спешно предложението, внесено от Комисията на 9 

септември 2015 г. и прието на пленарно заседание на Европейския парламент на 17 

септември, за настаняването на 120 000 души, нуждаещи се от международна закрила, 

както и да оценява непрекъснато евентуалната допълнителна необходимост от защита 

на бежанците; 

7. подчертава, че макар че държавите членки носят първостепенната отговорност, 

търговските кораби са на предната линия на операциите за издирване и спасяване, 

както по отношение на обема, така и на активността; търговските кораби не са 

оборудвани, нито служителите им са обучени по такъв начин, че да бъдат достатъчно 

подготвени за системно участие в спасителни операции от подобен мащаб; 

8. припомня, че помощта от страна на търговските кораби в спасителните операции не 

следва да заменя помощта за мигрантите в морето, която следва да продължи да се 

предоставя от компетентните органи на ЕС и на държавите членки, които трябва да 

осигурят необходимите човешки и финансови ресурси; признава и приветства 

забележителния и щедър принос на хуманитарните организации за спасяването на 

лодки и разполагането на плавателни съдове в Средиземно море, по-специално тези на 

„Лекари без граници“ и Станцията за помощ на мигранти в открито море (MOAS); 

9. отбелязва, че евентуалните икономически и съдебни последици за спасителните кораби 

и техните собственици обезкуражават някои от тях да оказват помощ; призовава 

държавите членки да не санкционират лицата, които доброволно помагат на мигрантите 

от хуманитарни съображения, включително превозвачите и собствениците на 

плавателни съдове; призовава Комисията да предложи преразглеждане на Директива 

2001/51/ЕО на Съвета; 

10. изразява загриженост, че тъй като плавателните съдове и екипажите не могат да бъдат 

достатъчно подготвени за подобни операции за издирване и спасяване, които не 

попадат в обичайната им дейност, положението в Средиземно море – където вече сме 

свидетели на човешки трагедии – може да доведе до произшествия и загуба на човешки 

живот сред мигрантите и екипажите на корабите, както и до рискове за морската 

безопасност и за околната среда; 

11. приветства съобщението на Комисията, озаглавено „Европейска програма за 

                                                 
5 Резолюция MSC 167(78) на Международната морска организация и „Спасяване по море: насоки 

относно принципите и практиките, приложими спрямо мигранти и бежанци“. 
6 Според статистика на Асоциацията на корабособствениците от Европейската общност (ECSA). 
7 http://data.unhcr.org/mediterranean/regional.php 
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миграцията“ (COM(2015)0240), и решително призовава всички държави членки да 

поемат своята отговорност, да вземат подходящи и незабавни мерки както на 

национално равнище, така и на равнище ЕС, за да се предотвратят по-нататъшни 

човешки трагедии в Средиземно море, и да гарантират изпълнението на 

международните и етичните задължения в съответствие с принципите на солидарност и 

споделена отговорност; настоятелно призовава ЕС и неговите държави членки да 

намерят ефективно и устойчиво решение на съществуващите недостатъци в системата 

за миграция в ЕС, за да се преодолеят реалните причини за настоящата имиграционна 

криза и да се предотвратят по-нататъшен трафик на хора с плавателни съдове и 

допълнителни загуби на човешки живот в Средиземно море; изразява становище, че 

мерките на равнище ЕС следва да бъдат всеобхватни и да водят до контролирана, 

управляема, безопасна и законна миграция; 

12. изразява дълбока загриженост във връзка с продължаващата миграционна криза в 

Средиземноморието, по-специално по отношение на хуманитарните аспекти, но също 

така по отношение на нейното влияние върху морския транспорт, включително 

пътническите кораби, корабите за круизи и контейнеровозите, безопасността на 

плавателните съдове и техния екипаж и морската безопасност като цяло; 

13. счита, че борбата срещу трафика на мигранти не следва да ограничава свободата на 

корабоплаването; 

14. настоятелно призовава държавите членки, Съвета и Комисията, в очакване на 

необходимите средносрочни и дългосрочни мерки, да продължат да увеличават 

финансирането за достатъчно на брой операции за издирване и спасяване в Средиземно 

море, да разширят сферата на действие на сегашните операции в сътрудничество с 

компетентните органи, така че да бъдат гарантирани безопасността и основните права 

както на лицата, които имат право на международна закрила и се опитват да влязат в 

Европа, така и на морските екипажи, които работят във водите на Средиземно море; 

15. призовава за строг контрол върху действителната употреба на средствата за 

спасителните операции и местата за приемане, за да се гарантира тяхното правилно и 

целенасочено използване за тези конкретни цели и да се избегне неправомерното им 

отклоняване; 

16. насърчава компетентните органи на ЕС и държавите членки напълно да разгърнат 

съществуващите системи за контрол на движението на плавателните съдове и за 

информация в Средиземно море, да събират актуална информация относно 

плавателните съдове, преминаващи край бреговата линия на ЕС, и да продължат да 

развиват сътрудничеството между различните морски органи, включително органите по 

транспортна безопасност, военноморските и крайбрежни гранични органи, ако е 

необходимо чрез засилено сътрудничество по член 20 от Договора за Европейския съюз 

и член 329, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз с цел по-

добра координация и пускане в действие на ефективни функции за морска безопасност, 

да допринасят за разрушаването на контрабандните мрежи и изземването на техните 

лодки, както и да извършват мониторинг на положението в реално време, така че да 

подкрепят спасителните операции; подчертава участието на Европейската агенция за 

морска безопасност с пълния ѝ капацитет като доставчик на интегрирани морски услуги 

в подкрепа на операциите за издирване и спасяване по море в Средиземно море – роля, 

която следва да бъде насърчена; 

17. подчертава, че участващите държави членки и органи трябва да осигурят 
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безпрепятствено слизане от борда на спасени бежанци и мигранти в указаното морско 

пристанище от плавателни съдове, участвали в спасителна операция; 

18. подчертава, че в никакъв случай екипажите на пътнически кораби, кораби за круизи и 

контейнеровози, участващи в дадена спасителна операция, не трябва да усложняват или 

възпрепятстват координираната от Frontex работа на служителите, отговорни за 

контрола на мигрантите в граничните държави членки, независимо от това какво е 

тяхното решение в съответствие със законите на държавата членка и на ЕС; 

19. подчертава, че капацитетът и правомощията на Frontex трябва бързо да бъдат укрепени; 

20. призовава всички страни, засегнати от положението в Средиземно море, да потърсят 

решения за бежанската криза, включително да положат усилия за подобряване на 

безопасността и основните права на бежанците в техните държави по произход; 

насърчава ЕС и неговите държави членки да предложат помощ и ресурси на държавите 

членки, които се намират по външните граници на Съюза, и да потърсят решения за 

основните причини за мащабната миграция, да засилят сътрудничеството с държави 

извън ЕС от Средиземноморието, като например Турция, Либия, Ливан и Йордания, по 

отношение на обмена на информация, създаването на общи операции за издирване и 

спасяване, граничния контрол, наблюдението и насърчаването на споразумения за 

контрол на миграцията и да се справят с трафикантите на хора, ръководителите на 

престъпни кръгове и криминалните мрежи на трафиканти чрез строги наказателни 

санкции; 

21. призовава Комисията да създаде работна група съвместно с компетентните органи на 

държавите членки, с хуманитарните организации на място, и агенциите на ЕС и на 

ООН, за незабавно създаване на транспортни средства за бежанци и за създаване на 

безопасни и законни пътища както по суша, така и по море, които да дадат възможност 

за транспортиране на търсещи убежище лица и бежанци от зони на конфликти до 

бежански лагери и приемащите държави в безопасни и достойни условия; счита, че 

трябва да бъдат отворени законни и регулирани канали за имиграция, а отговорността 

за тях да бъде поделена между 28-те държави членки; 

22. изтъква, че временното повторно въвеждане на граничен контрол от няколко държави 

членки излага на риск обичайната Шенгенска система на отворени вътрешни граници 

на ЕС и свободно движение на хора, като влошава условията за бежанците по 

границите и създава проблеми за функционирането на транспортната система на ЕС, 

включително пътническите превози; призовава Комисията да предложи подходящи 

инструменти за бързо реагиране и решения с цел поддържане на гладкото 

функциониране на транспортната система и на правото на свободно движение на хора, 

включително правата на пътниците; 

23. подчертава, че е важно да се създаде инфраструктура и система за предвиждане на 

следващата област от външната граница на ЕС, която ще бъде обект на значително 

увеличени миграционни потоци, и да се подготвим за тях. 
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