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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по правни въпроси

18.12.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП
(0049/2009)

Относно: Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно 
минимални норми относно процедурата за предоставяне или отнемане на 
международна закрила в държавите-членки (преработен текст)
(COM(2009) 554 – 2009/0165(COD))

Съгласно Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-
структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове1, 
консултативна работна група, съставена от правните служби на Европейския 
парламент, Съвета и Комисията, разглежда всяко предложение за преработване, 
представено от Комисията.

Към настоящото съобщение за членовете на ЕП е приложено становището на 
консултативната работна група относно гореспоменатото предложение.

Комисията по правни въпроси ще изкаже принципно становище по този текст по време 
на своето заседание на 27–28 януари 2010 г.

Приложение

                                               
1 ОВ C 77, 28.03.02 г., стр. 1.
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Приложение

КОНСУЛТАТИВНА РАБОТНА ГРУПА
НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ

Брюксел, 23 ноември 2009 г.

СТАНОВИЩЕ

НА ВНИМАНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
СЪВЕТА
КОМИСИЯТА

Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно 
минимални норми относно процедурата за предоставяне или отнемане на 
международна закрила в държавите-членки
COM(2009) 554 от 21.10.2009 г. – 2009/0165(COD)

Предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-
структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове, и по-
специално точка 9 от него, консултативната работна група, съставена от съответните 
правни служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията, проведе свои 
заседания на 29 октомври и 4 ноември 2009 г. за разглеждането, между другото, на 
горепосоченото предложение, внесено от Комисията.

В хода заседанията1, след като разгледа предложението за директива на Европейския 
парламент и на Съвета за преработка на Директива 2005/85/ЕО на Съвета от 1 декември
2005 година относно минимални норми относно процедурата за предоставяне или 
отнемане на статут на бежанец в държавите-членки, консултативната работна група 
констатира единодушно следното.

1) Следните части от текста на предложението за преработка е следвало да бъдат 
отбелязани в сиво, което е общоприет начин за означаване на съществени промени:

- в съображение 30, предложението за заместване на думите „статут на бежанец“ с 
думите „за международна закрила“;
- в член 13, параграф 4, думите „параграф 2, буква б“ и предложението за заличаване на 
думите „или в) или на параграф 3“;
- в член 21, параграф 1, уводната формулировка и в член 21, параграф 3, буква a), 
                                               
1 Консултативната работна група разполагаше с текста на предложението на английски, френски и 
немски език, като за основа беше ползван текстът на английски, който е език на оригинала за 
разглеждания текст.
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предложението за заличаване на думите „и 14“ и предложението за добавяне на думите 
„и 15”;
- в член 24, параграф 1, буква a), предложението за добавяне на член номер 15 и 
предложението за замяна на член номер 14 с член номер 16;
- в член 36, параграф 3, буква б), предложението за заличаване на член номер „32, 
параграф 2“ и предложението за добавяне на член номер „35, параграф 3“;
- в член 40, параграф 1, алинея първа, буква б), предложението за добавяне на думите 
„и 15“;
- в член 46, първи параграф, последното изречение „Те незабавно съобщават на 
Комисията текста на тези разпоредби и прилагат таблица на съответствието 
между разпоредбите и настоящата директива“;
- в член 46, четвърти параграф, последните думи „както и таблица на 
съответствието между тези разпоредби и настоящата директива“.

2) В член 50, последните думи от член 46 от Директива 2005/85/ЕО на Съвета („в 
съответствие с Договора за създаване на Европейската общност“) следва да бъдат 
повторно въведени.

Разглеждането на предложението позволи на консултативната работна група да 
заключи единодушно, че предложението не съдържа никакви изменения по същество,
освен тези, които са идентифицирани като такива. Консултативната работна група 
констатира също така, че по отношение кодификацията на непроменените разпоредби 
на предишните актове с въпросните изменения предложението се свежда до 
обикновена кодификация на съществуващите актове, без промяна по същество.
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