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относно предоставянето на убежище: практическо сътрудничество, качество на 
вземането на решения в рамките на общата европейска система за предоставяне на  
убежище
(2006/2184(INI))

Предложение за резолюция

Изменение, внесено от Inger Segelström

Изменение 1
Позоваване 5 (ново)

- като взе предвид своята резолюция от 15 февруари 2007 г. относно 
хуманитарното положение на бежанците от Ирак1,

Or. sv

Изменение, внесено от Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler и Claude Moraes

Изменение 2
Позоваване 6 (ново)

– като взе предвид своята законодателна резолюция относно измененото 
предложение за директива на Съвета за минималните стандарти за 
процедурите в държавите-членки за предоставяне и отнемане на статут 
на бежанец от 27 септември 2005 г.2,

  
1 Приети текстове, P6_TA(2007)0056.
2 ОВ C 227 E, 21.9.2006 г., стр. 46.
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Or. en

Изменение, внесено от Giusto Catania

Изменение 3
Съображение -A (ново)

-A. като има предвид, че гарантираното право на убежище е основен елемент 
от правната култура на ЕС, в рамките на която международните 
конвенции и Конвенцията за защита на правата на човека и основните 
свободи следва да се спазват изцяло и принципът да не се връщат 
кандидатите за убежище, трябва винаги да се съблюдава;

Or. it

Изменение, внесено от Giusto Catania

Изменение 4
Съображение -A (ново)

-Aa. като има предвид, че през последните години принципът да не се връщат 
кандидатите за  убежище, бе оспорен от множество държави-членки, 
което  Европейският парламент осъди в множество свои резолюции;

Or. it

Изменение, внесено от Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler и Claude Moraes

Изменение 5
Съображение Г

Г. като има предвид, че при приетите до този момент в сферата на убежищата 
инструменти става въпрос за минимални норми, и като има предвид, че 
тенденцията за постигане на съгласие по най-малкия общ знаменател  
трябва да се избегне с оглед предотвратяване на „съревнованието към 
дъното“, като с това се понижава нивото на закрила, качеството на 
оказвания прием, на процедурите и на закрилата,

Or. en
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Изменение, внесено от Sarah Ludford

Изменение 6
Съображение Д

Д. като има предвид, че в Хагската програма от 4/5-и ноември 2004 г. Европейският 
съвет призова Съвета и Комисията да създадат подходящи структури, които да 
включват компетентните по свързани с убежищата въпроси национални служби 
в държавите-членки, за да се улесни конкретното сътрудничество, както и като 
счита, че засилването на това конкретно сътрудничество, както и на обмена на 
информация и на обмена на изпитани процедури между държавите-членки,  е 
важен инструмент за постигане на целта за обща процедура за 
предоставяне на убежище и единен статут,

Or. en

Изменение, внесено от Sarah Ludford

Изменение 7
Съображение Е

Е. като има предвид, че засилването на взаимното доверие е крайъгълен камък при 
изграждането на обща система за убежище и че конкретно и редовно 
сътрудничество между разнообразните и натоварени с еднакви задачи 
административни равнища на държавите-членки е най-добрият начин за 
изграждане на такова доверие; като има предвид, че засилването на 
взаимното доверие също изисква това практическо сътрудничество между 
държавите-членки да се осъществява по прозрачен начин с предоставяне на 
публични правомощия и създаване на съответните механизми за 
докладване, включително и упражняване на контрол от страна на 
Европейския парламент, което е необходимо, за да се гарантира 
качеството, както и да се повиши доверието на обществеността в 
управлението във връзка с въпросите за предоставяне на  убежище, така че 
процесът да бъде по-малко противоречив и по-ефективен,

Or. en

Изменение, внесено от Jeanine Hennis-Plasschaert

Изменение 8
Съображение Е

Е. като има предвид, че засилването на взаимното доверие е крайъгълен камък при 
изграждането на обща система за убежище и че конкретно и редовно 
сътрудничество между разнообразните и натоварени с еднакви задачи 
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административни равнища на държавите-членки, които имат едни и същи 
отговорности, изпълнявани по прозрачен начин с подходящи механизми за 
докладване, включително докладване на Европейския парламент, е най-
добрият начин за изграждане на такова доверие,

Or. nl

Изменение, внесено от Giusto Catania

Изменение 9
Съображение Еa (ново)

Еa. като има предвид, че въпреки увеличаването на броя на войните и 
хуманитарните катастрофи, през последните години броят на молбите за 
убежище в ЕС отбелязва постоянен спад, и като има предвид, че това 
очевидно е предизвикано от трудностите пред кандидатите за убежище, в 
опитите им да достигнат до държавите-членки на ЕС;

Or. it

Изменение, внесено от Jean Lambert

Изменение 10
Съображение Ж

Ж. като подчертава, че едно ефикасно прилагане на политиката за убежището 
предполага преследването на няколко допълващи цели, като например 
подобряването на качеството на вземането на решения и бързото и надеждно 
обработване на молби за закрила (заличава се),

Or. en

Изменение, внесено от Giusto Catania

Изменение 11
Съображение Ж

Ж. като подчертава, че едно ефикасно прилагане на политиката за убежището 
предполага преследването на няколко допълващи цели, като например 
подобряването на качеството на вземането на решения, бързото и надеждно 
обработване на молби за закрила, както и организирането на информационни 
кампании в страните на произход, които разясняват възможностите за легална 
миграция, споразуменията за осигуряване на статут на бежанец или 
хуманитарна закрила и последиците както от нелегалната имиграция, така и в 
случай на непредоставяне на статут на бежанец (заличава се),
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Or. it

Изменение, внесено от Javier Moreno Sánchez

Изменение 12
Съображение Ж

Ж. като подчертава, че едно ефикасно прилагане на политиката за убежището 
предполага преследването на няколко допълващи цели, като например 
подобряването на качеството на вземането на решения, бързото и надеждно 
обработване на молби за закрила, както и организирането на информационни 
кампании в страните на произход и на транзитно преминаване, които разясняват 
(заличава се) последиците от нелегалната имиграция, опасностите, свързани с 
трафика на хора, и по-специално по отношение на жените и непридружените 
непълнолетни лица, случаите на непредоставяне на статут на бежанец и 
възможностите за легална имиграция,

Or. es

Изменение, внесено от Sarah Ludford

Изменение 13
Съображение K

K. като има предвид, че Парламентът заведе дело за отмяна на Директива 
2005/85/EО срещу Съвета пред Съда на Европейските общности на 8 март 
2006 г. (Дело C-133/06); като има предвид, че Парламентът иска от Съда 
отмяната на член 29, параграфи 1 и 2 и член 36, параграф 3 от 
директивата, които се отнасят до приемането на общ списък на сигурни 
страни на произход и общ европейски списък на сигурни трети страни,

Or. en

Изменение, внесено от Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler и Claude Moraes

Изменение 14
Съображение K

K. като има предвид, че Съветът не взе предвид становището на Парламента 
при приемането на Директива 2005/85/EО (заличава се),

Or. en
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Изменение, внесено от Jeanine Hennis-Plasschaert

Изменение 15
Съображение K

K. като има предвид, че член 29 от Директива 2005/85 предвижда изготвянето на 
минимален общ списък на третите страни, считани за сигурни страни на произход, 
(заличава се)

Or. nl

Изменение, внесено от Jean Lambert

Изменение 16
Съображение K

K. като има предвид, че член 29 от Директива 2005/85 предвижда изготвянето на 
минимален общ списък на третите страни, считани за сигурни страни на 
произход (заличава се) 

Or. en

Изменение, внесено от Patrick Gaubert

Изменение 17
Съображение K

K. като има предвид, че член 29 от Директива 2005/85 предвижда изготвянето на 
минимален общ списък на третите страни, считани за сигурни страни на 
произход и като изразява съжаление относно факта, че този списък все още не е 
изготвен, още повече, че става въпрос за решаващ фактор за въвеждането на 
обща система за убежище, както и за бързи решения относно правното 
положение; подчертава, че включването на една страна в този списък не 
означава, че на кандидатите за убежище от тази страна автоматично ще 
се отказва убежище, а по-скоро, че тяхната молба ще се разглежда с 
предимство,

Or. fr

Изменение, внесено от Giusto Catania и Adamos Adamou

Изменение 18
Съображение K

K. като има предвид, че член 29 от Директива 2005/85 предвижда изготвянето на 
минимален общ списък на третите страни, считани за сигурни страни на 
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произход, като отбелязва факта, че този списък все още не е изготвен и 
следователно смята, че е невъзможно определянето с абсолютна сигурност 
на това кои страни  могат да бъдат считани за сигурни,

Or. it

Изменение, внесено от Giusto Catania

Изменение 19
Съображение K

K. като има предвид, че член 29 от Директива 2005/85 предвижда изготвянето на 
минимален общ списък на третите страни, считани за сигурни страни на 
произход, като отбелязва факта, че този списък все още не е изготвен и 
следователно смята, че е невъзможно определянето с абсолютна сигурност 
на това кои страни  могат да бъдат считани за сигурни,

Or. it

Изменение, внесено от Sarah Ludford

Изменение 20
Съображение Л

заличава се

Or. en

Изменение, внесено от Giusto Catania и Adamos Adamou

Изменение 21
Съображение Л

заличава се

Or. it
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Изменение, внесено от Giusto Catania

Изменение 22
Съображение Л

заличава се

Or. it

Изменение, внесено от Javier Moreno Sánchez

Изменение 23
Съображение M

M. като има предвид, че държавите-членки трябва да разполагат с 
висококачествена информация относно реалното положение на заплаха в 
страните на произход, ако трябва да гарантират надеждни и справедливи 
процедури, което гарантира, че правата на кандидатите за убежище се 
спазват,

Or. es

Изменение, внесено от Jean Lambert

Изменение 24
Съображение Н

Н. като осъзнава техническите и политически трудности, които възпрепятстват 
общото използване на чувствителна информация относно страните на произход, 
и при все това с твърдото убеждение, че с течение на времето трябва да стане 
възможно изграждането на обща база данни относно страните на произход и че 
кандидатите за убежище и техните защитници трябва да имат достъп до 
тази база данни,

Or. en

Изменение, внесено от Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler и Claude Moraes

Изменение 25
Съображение Н

Н. като осъзнава техническите и политически трудности, които възпрепятстват 
общото използване на чувствителна информация относно страните на произход, 
и при все това с твърдото убеждение, че с течение на времето трябва да стане 
възможно изграждането на обща база данни относно страните на произход, за да 
може всички участници в процеса на вземане на решения да могат да 
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използват еднаква информация при обработката на индивидуална молба,

Or. en

Изменение, внесено от Giusto Catania

Изменение 26
Съображение Н

Н. като осъзнава техническите и политически трудности, които възпрепятстват 
общото използване на чувствителна информация относно страните на произход, 
и при все това с твърдото убеждение, че с течение на времето трябва да се 
изгради обща база данни за условията на живот и риска от индивидуално 
преследване на хората в тези страни (заличава се), за да може всички 
държави-членки да се основават върху еднакви данни при вземане на решения,

Or. it

Изменение, внесено от Jeanine Hennis-Plasschaert

Изменение 27
Съображение O

O. като има предвид, че за подобряването на процедурата на вземане на решение, 
(заличава се) служителите, които вземат тези решения, трябва да имат подходящо 
ниво на образование и да притежават съответен експертен опит,

Or. nl

Изменение, внесено от Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler и Claude Moraes

Изменение 28
Параграф -1 (нов)

-1. потвърждава необходимостта от проактивна обща политика за 
предоставяне на убежище на ЕС, основана на задължението за приемане на 
кандидатите за убежище и спазване на принципа за неотблъскване, както и 
на стабилна стратегия за регионална закрила, включително чрез 
регионални програми за закрила; припомня в този смисъл основната роля на 
една силна Обща външна политика и политика на сигурност, като се 
насърчава защитата на демокрацията и основните права;

Or. en
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Изменение, внесено от Giusto Catania

Изменение 29
Параграф -1 (нов)

-1. счита, че гарантираното право на убежище е основен елемент от правната 
култура на ЕС, в рамките на която международните конвенции и 
Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи следва да 
се спазват изцяло и принципът да не се връщат кандидатите за убежище, 
трябва винаги да се съблюдава;

Or. it

Изменение, внесено от Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler и Claude Moraes

Изменение 30
Параграф 1

1. подчертава още веднъж, че крайната цел при въвеждането на една обща система 
за убежище трябва да гарантира високо качество на закрилата, на оценката 
на индивидуалните молби за убежище и на процедурите, чрез които се 
вземат надлежно обосновани и справедливи решения; посочва, че едно 
подобряване на качеството на вземането на решения трябва да гарантира, че 
лицата, които имат нужда от закрила, могат да влязат в ЕС безопасно и 
молбите им да се разгледат съгласно определения ред, като се гарантира 
строгото придържане към стандартите в областта на международните 
закони за правата на човека и предоставянето на убежище, и по-конкретно 
за принципа за неотблъскване;

Or. en

Изменение, внесено от Giusto Catania

Изменение 31
Параграф 3

3. приканва Комисията да работи с оглед на насърчаване във всички държави-
членки на въвеждането на единна процедура, която да допринесе за повече 
бързина и ефикасност при вземането на решения, за да се гарантира възможно 
най-бързо предоставяне на статут на бежанец на всеки, който има право 
на това;

Or. it
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Изменение, внесено от Javier Moreno Sánchez

Изменение 32
Параграф 3

3. приканва Комисията и Съвета да работят с оглед на насърчаване във всички 
държави-членки на въвеждането на единна процедура, която да допринесе за 
повече бързина и ефикасност при вземането на решения;

Or. es

Изменение, внесено от Jeanine Hennis-Plasschaert

Изменение 33
Параграф 3

3. приканва Съвета и Комисията да работят с оглед на насърчаване във всички 
държави-членки на въвеждането на единна процедура, която да допринесе за  
повече бързина и ефикасност при вземането на решения;

Or. nl

Изменение, внесено от Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler и Claude Moraes

Изменение 34
Параграф 3

3. приканва Комисията да работи с оглед на насърчаване във всички държави-
членки на въвеждането на единна процедура, която да допринесе за справедливо 
и (заличава се) ефективно вземане на решения;

Or. en

Изменение, внесено от Jean Lambert

Изменение 35
Параграф 4

4. подчертава, че във връзка с изискванията и условията за предоставяне на 
международна закрила и по-специално на субсидиарна закрила, между 
държавите-членки ще съществуват различия, докато валидните правни 
разпоредби в областта на убежището се основават върху минимални норми 
(заличава се);

Or. en
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Изменение, внесено от Jeanine Hennis-Plasschaert

Изменение 36
Параграф 4

4. подчертава, че във връзка с изискванията и условията за предоставяне на 
международна закрила и по-специално на субсидиарна закрила, между държавите-
членки ще съществуват различия и "купуването на убежище" ще продължи да 
съществува като факт дотогава, докато валидните правни разпоредби в областта на 
убежището се основават върху минимални норми и върху най-малкия общ 
знаменател;

Or. nl

Изменение, внесено от Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler и Claude Moraes

Изменение 37
Параграф 6

6. (заличава се) очаква с интерес оценката на Регламент „Дъблин II” от Комисията, 
както и евентуални предложения в тази област и възможното му 
преразглеждане, с цел да облекчи непропорционалната тежест, която пада 
върху държавите-членки, разположени на външните граници на ЕС;

Or. en

Изменение, внесено от Giusto Catania

Изменение 38
Параграф 6

6. счита, че едно от подобренията, които трябва да се осъществят в европейската 
политика за убежище, следва да се състои в по-добро разпределение на тежестта 
между държавите-членки (за да се избегне пренатоварването на страни, към 
които бежанците се обръщат най-напред, като Малта например, с 
административна тежест, с която те не могат да се справят 
своевременно), очаква с интерес оценката на Регламент „Дъблин II” от 
Комисията, както и евентуални предложения в тази област с цел да се 
гарантира, че кандидатите за убежище няма да чакат с месеци (често в 
ужасни условия на задържане) докато случаят им бъде разгледан;

Or. it
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Изменение, внесено от Inger Segelström

Изменение 39
Параграф 6

6. счита, че едно от подобренията, които трябва да се осъществят в европейската 
политика за убежище, следва да се състои в по-добро разпределение на тежестта 
между държавите-членки, за което призова, наред с другото, в резолюцията 
си от 15 февруари 2007 г. относно хуманитарното положение на 
бежанците от Ирак, и вече очаква с интерес оценката на Регламент "Дъблин 
II" от Комисията, както и евентуални предложения в тази област;

Or. sv

Изменение, внесено от Jeanine Hennis-Plasschaert

Изменение 40
Параграф 6

6. счита, че едно от подобренията, които трябва да се осъществят в европейската 
политика за убежище, следва да се състои в по-добро разпределение на тежестта 
между държавите-членки, и очаква в най-скоро време предложения за 
въвеждане на процедура за разпределяне на тежестта, чрез която 
принципът на солидарност ще стане задължителен;

Or. nl

Изменение, внесено от Javier Moreno Sánchez

Изменение 41
Параграф 6

6. счита, че едно от подобренията, които трябва да се осъществят в европейската 
политика за убежище, следва да бъде насърчаването на по-голяма 
солидарност между държавите-членки, и вече очаква с интерес оценката на 
Регламент „Дъблин” от Комисията, както и евентуални предложения в тази 
област;

Or. es
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Изменение, внесено от Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler и Claude Moraes

Изменение 42
Параграф 6a (нов)

6a. вярва, че един от инструментите за гарантиране на по-добро управление на 
влизането в ЕС на лица, които се нуждаят от международна закрила, 
следва да се изразява в общностна система за преселване, основана на 
индивидуалните желания и доброволното участие на всички държави-
членки в системата, чрез което такива лица да бъдат прехвърляни от 
първата държава-приемник в държава-членка, в която да им бъде 
гарантирана закрила и където ще имат перспективи за интеграция и 
независимост, с участието на Върховния комисар на ООН за бежанците 
при избора и препращането на конкретни случаи; 

Or. en

Изменение, внесено от Sarah Ludford

Изменение 43
Параграф 7

7. счита, че трябва да се обърне внимание върху това служителите и съдиите, 
компетентни за решенията за предоставяне на статут на бежанец, да са обучени 
в изключително добра степен; вярва, че подобно обучение следва включва 
насоки за техниките на интервюиране, работа с уязвими и 
травматизирани кандидати, търсенето и оценяването на информация за 
страната на произход, оценка на достоверността, разпоредбите на 
международното право за предоставянето на убежище и правата на човека 
и изготвянето на решения, и следва да се извършва в тясно сътрудничество 
с Върховния комисар на ООН за бежанците, неправителствени организации 
и независими академични експерти; счита, че обучението на участниците 
при вземането на решения следва да е задължително и продължително и 
следва да включва обучение за опресняване на знанията на персонала с опит; 
счита, че инициативата за разработване на европейска автобиография за 
търсене на убежище на настоящия етап има потенциала за създаване на 
висок стандарт за обучение на лицата, вземащи решения в рамките на 
целия ЕС;

Or. en

Изменение, внесено от Hubert Pirker

Изменение 44
Параграф 7

7. счита, че трябва да се обърне внимание върху това служителите, компетентни за  
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признаване на статут на бежанец, да са обучени в изключително добра степен
въз основа на европейската автобиография;

Or. de

Изменение, внесено от Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler и Claude Moraes

Изменение 45
Параграф 7

7. счита, че трябва да се обърне внимание върху това служителите, компетентни за  
признаване на статут на бежанец, да са обучени в изключително добра степен, с 
възможност за задължителни квалификации или въвеждане на 
задължително ниво на квалификация; 

Or. en

Изменение, внесено от Jean Lambert

Изменение 46
Параграф 8

8. призовава в страните на местоназначение да се провеждат информационни 
кампании за повишаване на осведомеността и приемането на европейска 
политика за предоставяне на убежище и необходимостта за предоставяне 
на международна закрила на бежанци;

Or. en

Изменение, внесено от Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler и Claude Moraes

Изменение 47
Параграф 8

8. призовава в страните на произход да се провеждат информационни кампании, за
да се информират заинтересованите лица относно процедурите за 
предоставяне на убежище в ЕС и възможните канали за легална имиграция;

Or. en
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Изменение, внесено от Jeanine Hennis-Plasschaert

Изменение 48
Параграф 8

8. призовава в страните на произход да се провеждат информационни кампании, 
които да разясняват на потенциалните кандидати за убежище рисковете на 
нелегалната имиграция и последиците в случай на непредоставяне на статут на 
бежанец, както и възможностите за легална миграция; (заличава се)

Or. nl

Изменение, внесено от Giusto Catania

Изменение 49
Параграф 8

8. призовава в страните на произход да се провеждат информационни кампании, 
които да разясняват на потенциалните кандидати за убежище възможностите 
за легална имиграция, разпоредбите за предоставяне на статут на бежанец 
или хуманитарна закрила, рисковете на нелегалната имиграция и последиците 
в случай на непредоставяне на статут на бежанец (заличава се); целта на това ще 
бъде да се увеличи капацитета на ЕС за приемане на бежанци, да се 
гарантира, че потенциалните икономически имигранти надлежно ще 
преминат през процедурите за предоставяне на убежище, за да се 
предотврати трагичната смърт на имигранти, които загиват, докато се 
опитват да премината границите, и да се намали броят на неоснователните 
молби за убежище, както и нелегалните преминавания на граница;

Or. it

Изменение, внесено от Javier Moreno Sánchez

Изменение 50
Параграф 8

8. призовава в страните на произход и на транзитно преминаване да се 
провеждат информационни кампании, които да разясняват на потенциалните 
кандидати за убежище (заличава се) рисковете на нелегалната имиграция и 
последиците в случай на непредоставяне на статут на бежанец, както и 
възможностите за легална миграция (целта на това ще бъде да се намали броят 
на неоснователните молби за убежище) и опасностите, свързани с трафика на 
хора, и по-специално за жените и непридружените непълнолетни лица, 
както и нелегалните преминавания на граница;

Or. es
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Изменение, внесено от Patrick Gaubert

Изменение 51
Параграф 8

8. призовава държавите-членки и Комисията да провеждат информационни 
кампании (заличава се) в страните на произход, които да разясняват на 
потенциалните кандидати за убежище рисковете на нелегалната имиграция и 
последиците в случай на непредоставяне на статут на бежанец, както и 
възможностите за легална миграция; целта на това ще бъде да се намали броят 
на неоснователните молби за убежище, както и нелегалните преминавания на 
граница;

Or. fr

Изменение, внесено от Martine Roure

Изменение 52
Параграф 8

(Не се отнася до версията на български език.)

Or. fr

Изменение, внесено от Giusto Catania

Изменение 53
Параграф 8а (нов)

8a. приканва Комисията и държавите-членки да прекратят отпускането на 
средства за изграждане на центрове за задържане на кандидати за 
убежище извън територията на ЕС или в страните-кандидатки за 
присъединяване към ЕС;

Or. it

Изменение, внесено от Jeanine Hennis-Plasschaert

Изменение 54
Параграф 9

9. изисква справедливото и бързо прилагане на мерките, които следва да се прилагат 
спрямо лица, които не са получили статут на бежанци или на които последният е 
справедливо отнет и в съответствие с основните права на всеки човек; в тази 
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връзка обръща внимание на необходимостта от изготвяне на европейска 
процедура за репатриране;

Or. nl

Изменение, внесено от Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler и Claude Moraes

Изменение 55
Параграф 9

9. изисква справедливото и бързо прилагане на мерките, които следва да се прилагат 
спрямо лица, които не са получили статут на бежанци или на които последният е 
отнет след изчерпването на правните средства (заличава се), при съблюдаване 
на принципа за неотблъскване и човешко достойнство и при спазване на 
процедурите за предоставяне на убежище;

Or. en

Изменение, внесено от Giusto Catania

Изменение 56
Параграф 9

9. изисква справедливото и бързо прилагане на мерките, които следва да се 
прилагат спрямо лица, които не са получили статут на бежанци или на които 
последният е отнет, веднага след предоставяне на причините за решението, 
както и след процедурите по обжалване;

Or. it

Изменение, внесено от Luciana Sbarbati

Изменение 57
Параграф 9

9. изисква справедливото и бързо прилагане на мерките, които следва да се 
прилагат спрямо лица, които не са получили статут на бежанци или на които 
последният е отнет, въпреки че правата на кандидатите за убежище не 
трябва да се накърняват при евентуална операция по репатриране, а 
страните на произход трябва да съблюдават международните конвенции за 
правата на човека;

Or. it
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Изменение, внесено от Giusto Catania

Изменение 58
Параграф 9a (нов)

9a. изисква справедливото и бързо изпълнение на мерките, които следва да се 
прилагат спрямо лица, получили статут на бежанец или хуманитарна 
закрила, за да могат да им се осигурят достойни условия на живот, 
ефективна интеграция в социалния и политически живот и насърчаване на 
съвместно активно участие в решенията, вземани от приемната общност;

Or. it

Изменение, внесено от Jean Lambert

Изменение 59
Параграф 10

10. призовава Комисията да гарантира, че общата база данни за страната на 
произход е точна, прозрачна, актуализирана и публично достъпна; признава, 
че информацията за страната на произход е особено важен елемент при 
разглеждането на молбите за предоставяне на статут на бежанец и че 
принципът на равнопоставеност изисква кандидатите за статут на 
бежанец и адвокатите им да имат достъп до същата информация за 
страната на произход, като органите по вземането на решения;

Or. en

Изменение, внесено от Sarah Ludford

Изменение 60
Параграф 10

10. призовава Комисията възможно най-скоро да отстрани техническите и 
политическите затруднения при въвеждането на обща база данни относно 
страните на произход; желае да бъде намерено прагматично решение на 
проблема с многоезичността; призовава Комисията да гарантира, че общата 
база данни за страната на произход е точна, прозрачна, актуализирана и 
публично достъпна; признава, че информацията за страната на произход е 
особено важен елемент при разглеждането на молбите за предоставяне на 
статут на бежанци и че принципът на равнопоставеност изисква 
кандидатите за статут на бежанец и адвокатите им да имат достъп до 
същата информация за страната на произход, като органите по вземането 
на решения;
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Or. en

Изменение, внесено от Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler и Claude Moraes

Изменение 61
Параграф 10

10. призовава Комисията възможно най-скоро да отстрани техническите и 
политическите затруднения при въвеждането на обща база данни относно 
страните на произход; счита, че една база данни на ЕС следва да функционира 
като отворена система, в която информацията за страните на произход е 
точна, прозрачна, актуализирана, публична и одобрена от екип от 
експерти; настоява кандидатите за статут на бежанец и адвокатите им 
да имат достъп до същата информация за страната на произход, като 
органите по вземането на решения; желае да бъде намерено прагматично 
решение на проблема с многоезичността;

Or. en

Изменение, внесено от Patrick Gaubert

Изменение 62
Параграф 10

10. призовава Комисията възможно най-скоро да отстрани техническите и 
политическите затруднения при въвеждането на обща база данни относно 
страните на произход, така че държавите-членки да имат достъп до една и 
съща информация, за да могат да вземат решения; желае да бъде намерено 
прагматично решение на проблема с многоезичността;

Or. fr

Изменение, внесено от Giusto Catania

Изменение 63
Параграф 10

10. призовава Комисията възможно най-скоро да отстрани техническите и 
политическите затруднения при въвеждането на обща база данни относно
условията на живот и риска от индивидуално преследване в страните на 
произход; желае да бъде намерено прагматично решение на проблема с 
многоезичността;

Or. it



AM\656408BG.doc 21/29 PE 386.375v01-00

BG

Изменение, внесено от Inger Segelström

Изменение 64
Параграф 10a (нов)

10a. припомня своята резолюция от 14 февруари 2007 г. относно твърдението за 
използване на европейски страни от ЦРУ за транспортиране и нелегално 
задържане на затворници1, целта на което е била, наред с другото, да се 
предотвратят повторни престъпления и насилия, извършени във връзка с 
мерките срещу тероризма; подчертава своята позиция, че борбата срещу 
тероризма трябва да се води с правни средства и той трябва да бъде 
победен в рамките на международното и националното право; счита по-
специално, че не трябва никога да се допуска компромис по отношение на 
въпроса за закрилата на правата на човека и основните свободи; счита, че 
спазването на правата на човека винаги трябва да стои на първо място, 
така че случаите на заподозрени терористи да бъдат разглеждани и по тях 
да се произнася присъда посредством подходящи съдебни процедури; 
отбелязва, че този принцип трябва по-специално да се спазва при новите 
случаи на предоставяне на убежище, с които сега се занимават държавите-
членки;

Or. sv

Изменение, внесено от Inger Segelström

Изменение 65
Параграф 10б (нов)

10б. отново приканва Съвета в съответствие с резолюциите на Европейския 
парламент от 6 юли 2006 г.2 и 14 февруари 2007 г.3 относно твърдението за 
използване на европейски страни от ЦРУ за транспортиране и нелегално 
задържане на затворници, да приеме обща позиция за приемането на 
дипломатически гаранции от трети страни като основа за всяка законна 
разпоредба за екстрадиция, когато има достатъчно основания да се смята, 
че определени лица могат да са в опасност от подлагане на изтезания и 
малтретиране;

Or. sv

  
1 Приети текстове, P6_TA(2007)0032.
2 Приети текстове, P6_TA(2006)0316.
3 Приети текстове, P6_TA(2007)0032.
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Изменение, внесено от Sarah Ludford

Изменение 66
Параграф 11

11. приканва Комисията да прекрати усилията си за изготвяне на списък на 
сигурни страни на произход, докато Съдът на  Европейските общности не 
постанови своето решение във връзка  със заведеното от Европейския 
парламент дело за отмяна на разпоредбите, свързани с приемането на 
минимален общ списък на трети страни, считани за сигурни страни на 
произход и общ европейски списък на сигурни трети страни в Директива 
2005/85/EО;

Or. en

Изменение, внесено от Jean Lambert

Изменение 67
Параграф 11

11. приканва Комисията да прекрати усилията си за изготвяне на списък на 
сигурни страни на произход, докато Съдът на  Европейските общности не 
постанови своето решение във връзка  със заведеното от Европейския 
парламент дело за отмяна на разпоредбите, свързани с приемането на 
минимален общ списък на трети страни, считани за сигурни страни на 
произход и общ европейски списък на сигурни трети страни в Директива 
2005/85/EО;

Or. en

Изменение, внесено от Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler и Claude Moraes

Изменение 68
Параграф 11

11. призовава Комисията да прекрати усилията си за изготвяне на списък на 
сигурни трети страни съгласно разпоредбите на член 29 от директивата 
относно процедурите за предоставяне на убежище, докато Съдът на 
Европейските общности все още не е постановил решението си по този 
въпрос; подчертава, че тя може само да приеме общ европейски списък на 
сигурни трети страни на произход, който е бил приет съгласно процедурата 
за съвместно вземане на решения и който съответства на основните 
разпоредби по този въпрос, предвидени в неговата законодателна резолюция 
от 27 септември 2005 г. относно измененото предложение за директива на 
Съвета за минималните стандарти за процедурите в държавите-членки за 
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предоставяне и отнемане на статут на бежанец1; освен това подчертава, че 
понятието за сигурна трета страна не освобождава държавите-членки от 
задълженията им съгласно международното право, и по-специално 
разпоредбите на Женевската конвенция по отношение на принципа за 
неотблъскване и индивидуална оценка на всяка една молба за предоставяне на 
убежище;

Or. en

Изменение, внесено от Jeanine Hennis-Plasschaert

Изменение 69
Параграф 11

11. желае да се информира по-подробно относно усилията на Комисията, съгласно 
разпоредбите, предвидени в член 29 от Директивата за процедурите за убежище, за 
изготвянето на списък на сигурните трети страни (заличава се);

Or. nl

Изменение, внесено от Giusto Catania и Adamos Adamou

Изменение 70
Параграф 11

11. приветства усилията на Комисията, съгласно разпоредбите, предвидени в член 
29 от Директивата за процедурите за убежище, отбелязва невъзможността за 
изготвяне на списък на сигурните трети страни на произход, и изисква от 
Съвета незабавни решения в тази връзка;

Or. it

Изменение, внесено от Giusto Catania

Изменение 71
Параграф 11

11. приветства усилията на Комисията, съгласно разпоредбите, предвидени в член 
29 от Директивата за процедурите за убежище, отбелязва невъзможността за 
изготвяне на списък на сигурните трети страни на произход, и изисква от 
Съвета незабавни решения в тази връзка;

  
1 ОВ C 227 E, 21.9.2006 г., стр. 46.
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Or. it

Изменение, внесено от Sarah Ludford

Изменение 72
Параграф 12

12. счита, че идеята за Европейска служба за подкрепа следва да се обмисли и 
приканва Комисията да включи необходимите гаранции за нейната 
прозрачност и отчетност;

Or. en

Изменение, внесено от Jeanine Hennis-Plasschaert

Изменение 73
Параграф 12

12. (заличава се) призовава Комисията, (заличава се) в рамките на доклада, който 
ще представи в началото на 2008 г. относно напредъка през първия етап от 
дейностите, да посочи дали наистина е необходима „Европейска агенция за 
подкрепа”, като обясни предимствата, недостатъците и допълнителните 
разходи за нея;

Or. nl

Изменение, внесено от Jean Lambert

Изменение 74
Параграф 12

12. счита, че координирането на дейностите във връзка с конкретното 
сътрудничество в областта на убежището следва да остане отговорност на 
Комисията, която във връзка с това трябва да разполага със съответни ресурси; 
счита, че идеята за Европейска служба за подкрепа следва да се обмисли и 
приканва Комисията да включи необходимите гаранции за нейната 
прозрачност и отговорност;

Or. en
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Изменение, внесено от Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler и Claude Moraes

Изменение 75
Параграф 12

12. счита, че координирането на дейностите във връзка с конкретното сътрудничество 
в областта на убежището трябва да остане задача на Комисията, която във връзка 
с това трябва да разполага със съответни ресурси; призовава Комисията да 
обмисли идеята за Европейска служба за подкрепа и призовава Комисията да 
включи гаранции за нейната прозрачност и отчетност;

Or. en

Изменение, внесено от Giusto Catania

Изменение 76
Параграф 12а (нов)

12a. Счита за неприемливо кандидатите за убежище да бъдат държани в 
условия, които ги лишават от личната им свобода, и подчертава 
необходимостта по време на процедурата за предоставяне на убежище 
кандидатите за убежище да бъдат настанявани в центрове, различни от 
центровете за задържане на нелегалните имигранти;

Or. it

Изменение, внесено от Javier Moreno Sánchez

Изменение 77
Параграф 13

13. призовава държавите-членки да си сътрудничат с Върховния комисар на ООН 
за бежанците и (заличава се) да въведат операция „инициатива за качество”, 
като публикуват резултатите от тази инициатива, за да станат известни и да се 
насърчат най-добрите практики при обработката на молбите за международна 
закрила;

Or. es
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Изменение, внесено от Giusto Catania

Изменение 78
Параграф 13

13. призовава държавите-членки да си сътрудничат с Върховния комисар на ООН за 
бежанците и (заличава се) да въведат операция „инициатива за качество”, като 
публикуват резултатите от тази инициатива, за да станат известни и да се 
насърчат най-добрите практики при обработката на молбите за международна 
закрила;

Or. it

Изменение, внесено от Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler и Claude Moraes

Изменение 79
Параграф 13

13. призовава държавите-членки да си сътрудничат в най-голяма степен с 
Върховния комисар на ООН и да осигуряват необходимата подкрепа, 
включително осигуряване на допълнително и координирано финансиране, 
следвайки примера на Обединеното кралство и Австрия, да въведат операция 
„инициатива за качество”, като публикуват резултатите от тази инициатива, за 
да станат известни и да се насърчат най-добрите практики при обработката на 
молбите за международна закрила;

Or. en

Изменение, внесено от Luciana Sbarbati

Изменение 80
Параграф 14

14. приветства планираните от Комисията мерки за предоставяне на подкрепа 
(включително финансова подкрепа) за държавите-членки, за да гарантират, 
че географското им местоположение не ги поставя несправедливо в 
неблагоприятна позиция при управлението на имиграцията и закрилата на 
бежанците, тъй като кандидатстването за предоставяне на убежище 
изисква прилагането на подходящи структури и бързи процедури, които да 
се извършват включително и чрез изпращане на екипи от експерти;

Or. it
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Изменение, внесено от Giusto Catania

Изменение 81
Параграф 14

14. приветства планираните от Комисията мерки за подкрепа на държавите-членки, 
върху които пада по-голяма тежест, за да могат да овладеят проблемите във 
връзка с приема на кандидати за убежище и разглеждането на молбите за 
убежище; приветства, по-специално и преди всичко предложението за 
изпращане на екипи от експерти и счита, че трябва да се предприемат по-
нататъшни действия, като се предвидят дерогации от Регламента 
„Дъблин ІІ”;

Or. it

Изменение, внесено от Patrick Gaubert

Изменение 82
Параграф 14

14. приветства планираните от Комисията мерки за подкрепа на държавите-членки, 
върху които пада по-голяма тежест, за да могат да овладеят проблемите във 
връзка с приема на кандидати за убежище и разглеждането на молбите за 
убежище; приветства, по-специално и преди всичко предложението за 
изпращане на екипи от експерти, което може да се координира от Агенция 
Фронтекс;

Or. fr

Изменение, внесено от Hubert Pirker

Изменение 83
Параграф 14

14. приветства планираните от Комисията мерки за подкрепа на държавите-членки, 
върху които пада по-голяма тежест, за да могат да овладеят проблемите във 
връзка с приема на кандидати за убежище и разглеждането на молбите за 
убежище; приветства, по-специално и преди всичко предложението за 
изпращане на екипи от експерти, които включват експерти от различни 
държави-членки;

Or. de
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Изменение, внесено от Patrick Gaubert

Изменение 84
Параграф 15а (нов)

15a. Насърчава Комисията да улесни достъпа до финансови инструменти като 
Европейския фонд за бежанци и програма ARGO, за да могат  държавите-
членки при неотложни случаи да получават бързо финансиране;

Or. fr

Изменение, внесено от Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler и Claude Moraes

Изменение 85
Параграф 16

16. изтъква, че създаденият в областта на политиката за убежището правен корпус на 
Общността изисква единно тълкуване и прилагане в целия Европейски съюз; 
счита, че хармонизирането в областта на политиката за убежището ще се улесни и 
ускори, ако в бъдеще със Съда на Европейските общности могат да се 
консултират не само върховните национални съдилища, какъвто е случаят 
понастоящем, но и други съдилища; поради това, призовава Съвета да признае 
отново на Съда на Европейските общности пълния обхват от правомощия в 
областта на предварителните тълкувателни заключения, предвидени в Дял IV от 
Договора за ЕО; приветства документа за обсъждане на Съда на 
Европейските общности1 относно разглеждането на преюдициални въпроси, 
свързани с пространството на свобода, сигурност и правосъдие, и насърчава 
обсъждането за необходимостта от процедура, която да е адаптирана към 
специфичното естество на случаите в областта на предоставянето на 
убежище и имиграцията; 

Or. en

Изменение, внесено от Sarah Ludford

Изменение 86
Параграф 16a (нов)

16a. Подкрепя позицията на Комисията в съобщението й от 28 юни 2006 г. за 
адаптирането на разпоредбите на Дял ІV от Договора за ЕС, който се 
отнася до правомощията на Съда на Европейските общности, с оглед 
гарантиране на по-ефективна съдебна защита (COM(2006)0346); припомня 
на Съвета, че съгласно член 67, параграф 2 от Договора за ЕС, Съветът е 
длъжен да вземе решение за адаптиране на разпоредбите относно 

  
1 Документ на Съвета 13272/06.
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правомощията на Съда на Европейските общности в края на преходния 
период от пет години след влизането в сила на Договора от Амстердам; 
приканва Съвета да приеме възможно най-скоро проекторешение за 
адаптиране на разпоредбите, които се отнасят до Съда на Европейските 
общности в областите, обхванати от Дял ІV от Договора за ЕС; 
същевременно изразява загриженост от продължителността на 
процедурата, свързана с преюдициалните въпроси, отнесени към Съда, тъй 
като в дела, свързани с предоставянето на  убежище, може да се наложи 
незабавно постановяване на предварително тълкувателно решение за 
тълкуване или определяне валидността на инструменти на Общността, 
например поради незабавни мерки за експулсиране; приветства документа 
за обсъждане на Съда на Европейските общности относно разглеждането 
на преюдициални въпроси относно пространството на свобода, сигурност и 
правосъдие, като основа за обсъждане на начините за преодоляване на този 
проблем;

Or. en


