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Изменение 15
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Предложение за директива
Заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 
минималните стандарти за признаването 
и правното положение на гражданите на 
трети държави или лицата без 
гражданство като лица, на които е 
предоставена международна закрила, и 
относно съдържанието на 
предоставената закрила

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 
минималните стандарти за признаването 
и правното положение на гражданите на 
трети държави или лицата без 
гражданство като бежанци и като 
лица, които по други причини се 
нуждаят от международна закрила, и 
относно съдържанието на 
предоставената закрила

Or. de

Изменение 16
Georgios Papanikolaou

Предложение за директива
Съображение 8 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) В Европейския пакт за имиграцията 
и убежището, приет на 16 октомври 
2008 г., Европейският съвет отбеляза, че 
между отделните държави-членки все 
още съществуват значителни различия, 
свързани с предоставянето на закрила и 
формите на тази закрила, и призова за 
нови инициативи за завършването на 
изграждането на Общата европейска 
система за убежище, предвидено в 
Програмата от Хага, които да предложат 
по-висока степен на закрила.

(8) В Европейския пакт за имиграцията 
и убежището, приет на 16 октомври 
2008 г., Европейският съвет отбеляза, че 
между отделните държави-членки все 
още съществуват значителни различия, 
свързани с предоставянето на закрила и 
формите на тази закрила, и призова за 
нови инициативи за завършването на 
изграждането на Общата европейска 
система за убежище, предвидено в 
Програмата от Хага, които да предложат 
по-висока степен на закрила. Той 
признава също така, че е било 
необходимо да се насърчи 
солидарността и по-задоволително 
преразпределение на ползващите се 
от международна закрила между 



PE452.552v01-00 4/61 AM\836911BG.doc

BG

отделните държави-членки, така че 
да се подпомогнат тези държави-
членки, които изпитват особено 
тежък и несъразмерен натиск върху 
системите им на предоставяне на 
убежище, по-специално поради 
тяхното географско 
местонахождение или демографската 
им ситуация.

Or. el

Изменение 17
Georgios Papanikolaou

Предложение за директива
Съображение 10 а (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10a) В член 80 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз е записано, че политиките на 
Съюза по отношение на граничния 
контрол, предоставянето на 
убежище и имиграцията следва да се 
уреждат от принципа на 
солидарност и справедливо поделяне 
на отговорността, включително 
финансово, между държавите-членки, 
както и че, когато това е необходимо, 
актовете на Съюза, приети съгласно 
тази глава, следва да съдържат 
съответните мерки за ефективно 
прилагане на този принцип. 

Or. el

Изменение 18
Nadja Hirsch, Cecilia Wikström

Предложение за директива
Съображение 17 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) „Върховният интерес на детето“ 
следва да бъде първостепенно 
съображение на държавите-членки при 
прилагането на настоящата директива в 
съответствие с Конвенцията на ООН за 
правата на детето от 1989 г.

(17) „Върховният интерес на детето“ 
следва да бъде първостепенно 
съображение на държавите-членки при 
прилагането на разпоредбите на 
настоящата директива и в съответствие 
с Конвенцията на ООН за правата на 
детето от 1989 г. При оценката на 
върховния интерес на 
непълнолетните държавите-членки 
следва да обръщат особено внимание 
на следните фактори: 
запазването на семейния живот, 
като се предоставя възможност за 
събиране на семейството в случаите 
на разделени непълнолетни лица, ако 
това отговаря на техния върховен 
интерес; 
благоденствието и социалното 
развитие на непълнолетното лице, 
като се отчита по-специално 
етническият, културен, езиков и 
религиозен произход, а също така 
като се взема предвид 
необходимостта от стабилност и 
приемственост на грижите, 
режимът на попечителство и 
достъпът до здравни и образователни 
услуги;
съображенията за безопасност и 
сигурност, по-специално когато има 
риск непълнолетното лице да стане 
жертва на някаква форма на насилие 
или експлоатация, включително 
трафик на хора; както и
мнението на непълнолетното лице, 
като това мнение се вземе надлежно 
предвид, в зависимост от възрастта и 
зрелостта на детето;

Or. en
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Изменение 19
Monika Hohlmeier

Предложение за директива
Съображение 17 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) „Върховният интерес на детето“ 
следва да бъде първостепенно 
съображение на държавите-членки при 
прилагането на настоящата директива в 
съответствие с Конвенцията на ООН за 
правата на детето от 1989 г.

(17) „Върховният интерес на детето“ 
следва да бъде първостепенно 
съображение на държавите-членки при 
прилагането на настоящата директива в 
съответствие с Конвенцията на ООН за 
правата на детето от 1989 г.

При определяне на върховния интерес 
на детето държавите-членки следва 
да обръщат особено внимание на 
следните фактори:
а) запазването на семейния живот, 
включително в случаите на деца, 
разделени от семействата си, 
възможности за събиране на 
семейството в границите на или 
извън държавите-членки; 
б) благоденствието и социалното 
развитие на детето, като се отчита 
по-специално етническият, 
религиозен, културен и езиков 
произход на детето и 
необходимостта от стабилност и 
приемственост на грижите, 
режимът на попечителство и 
достъпът до здравеопазване и 
образование;
в) съображенията за безопасност и 
сигурност, по-специално когато има 
риск детето да стане жертва на 
някаква форма на насилие или 
експлоатация, включително и 
трафик на деца;
г) желанията на детето, като тези 
желания се вземат предвид в 
съответствие с възрастта и 
зрелостта на детето.

Or. de



AM\836911BG.doc 7/61 PE452.552v01-00

BG

Обосновка

За да защитят върховния интерес на детето, държавите-членки също следва 
надлежно да разглеждат възможностите за събиране на семейството вътре или 
извън територията на държавите-членки.

Изменение 20
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Предложение за директива
Съображение 18 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Необходимо е да се разшири 
понятието за членове на 
семейството, за да се вземат предвид 
различните конкретни 
обстоятелства на зависимост и 
специалното внимание, което трябва 
да бъде отделено на върховния 
интерес на детето.

заличава се

Or. de

Обосновка

За да се предотвратят злоупотреби и проблеми при доказване на семейни връзки и в 
интерес на семейното ядро, определението на понятието „членове на семейството” 
не трябва да се разширява.

Изменение 21
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Предложение за директива
Съображение 25 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Закрила може да бъде предоставяна 
не само от държавата, но и от партии 
или организации, включително и от 
международни организации, които 
отговарят на условията, посочени в 
настоящата директива, които 

(25) Закрила може да бъде предоставяна 
не само от държавата, но и от партии 
или организации, включително и от 
международни организации, които 
отговарят на условията, посочени в 
настоящата директива, които 
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контролират даден район или 
значителната част от територията на 
държавата и които желаят и могат да 
наложат върховенството на закона. 
Тази закрила трябва да бъде ефективна 
и с траен характер .

контролират даден район или 
значителна част от територията на 
държавата. Тази закрила трябва да бъде 
ефективна и с траен характер .

Or. de

Обосновка

Налагането на върховенство на закона и законността на субекта на закрила излизат 
извън обхвата на настоящата директива и нейната цел не е да въздейства върху тях. 
Нейният основен приоритет е безопасността и защитата на лицата, търсещи 
международна закрила. Видът правителство или държава, която предоставя такава 
закрила зависи от доброто управление и демократизацията в световен мащаб и не 
може да бъде определен като част от обща европейска система за закрила.

Изменение 22
Sylvie Guillaume

Предложение за директива
Съображение 25 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Закрила може да бъде предоставяна 
не само от държавата, но и от партии 
или организации, включително и от 
международни организации, които 
отговарят на условията, посочени в 
настоящата директива, които 
контролират даден район или 
значителната част от територията 
на държавата и които желаят и 
могат да наложат върховенството на 
закона. Тази закрила трябва да бъде 
ефективна и с траен характер .

(25) Закрила може да бъде предоставяна 
само от държавата, която желае и 
може да наложи върховенството на 
закона. Тази закрила трябва да бъде 
ефективна и с траен характер .

Or. fr

Обосновка

Les acteurs de la protection devraient se limiter exclusivement aux autorités nationales. Des 
"partis ou organisations, y compris des organisations internationales" ne possèdent pas, 
comme l'implique l'article sous sa forme révisée selon la proposition de la Commission, la 
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capacité de faire respecter l'Etat de droit et ainsi d'assurer une protection "effective et de 
nature durable". De surcroît, ne pouvant être signataires d'instruments juridiques 
internationaux sur les droits de l'Homme, ils ne peuvent pas être tenus comme juridiquement 
responsables en cas de non-respect  des obligations internationales en matière de protection 
des réfugiés et des droits de l'Homme.

Изменение 23
Monika Hohlmeier

Предложение за директива
Съображение 26 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Кандидатът трябва да може в 
действителност да получи вътрешна 
закрила в част от страната на произход, 
където той може сигурно и законно да 
пътува, да има достъп и да се установи.

(26) Кандидатът трябва да може в 
действителност да получи вътрешна 
закрила в част от страната на произход, 
където той може да пътува без риск или 
санкции, да има достъп и да живее.

Or. de

Обосновка

В някои страни на произход законното и коректно от формална гледна точка 
приемане и установяване са невъзможни поради липса на съответни държавни 
структури. Тази липса на съответна уредба или използването на различна уредба сами 
по себе си не са пречка за получаване на вътрешна закрила и не представляват 
доказателство за неадекватна безопасност или сигурност.

Изменение 24
Carmen Romero López

Предложение за директива
Съображение 26 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Кандидатът трябва да може в 
действителност да получи вътрешна 
закрила в част от страната на произход, 
където той може сигурно и законно да 
пътува, да има достъп и да се установи.

(26) Кандидатът трябва да може в 
действителност да получи вътрешна 
закрила в част от страната на произход, 
където той може сигурно и законно да 
пътува, да има достъп и да се установи, 
и където може да бъде направена 
разумна преценка, че може да остане .
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В частност, при преценката на това 
кое е разумно, държавите-членки 
следва надлежно да вземат предвид 
следните фактори: личното 
положение на кандидата, наличие на 
преследвания в миналото, 
безопасност и сигурност, спазване на 
правата на човека и възможността 
за преживяване от икономическа 
гледна точка в тази част на 
страната.

Or. en

Обосновка

Това би привело текста в съответствие с насоките на ВКБООН относно насоките за 
международна закрила „Алтернатива за вътрешно бягство или вътрешно 
преселване” в контекста на член 1А, параграф 2 от Конвенцията от 1951 г. и 
Протокола относно статута на бежанците от 1967 г.

Изменение 25
Jean Lambert

Предложение за директива
Съображение 27 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) При разглеждането на молбите за 
международна закрила, представени от 
непълнолетни, е необходимо 
държавите-членки да вземат под 
внимание специфичните форми на 
преследване на децата.

(27) При разглеждането на молбите за 
международна закрила, представени от 
непълнолетни, е необходимо 
държавите-членки да вземат под 
внимание специфичните форми на 
преследване на децата, като например 
преждевременно наемане в редиците 
на армията, трафик на деца, 
генитално осакатяване на жените, 
семейно и домашно насилие, 
насилствено и преждевременно 
сключване на брак, както и 
насилствен труд.

Or. en
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Обосновка

С тази добавка се предоставя неизчерпателен списък на някои специфични форми на 
преследване на децата, които следва да бъдат взети предвид.

Изменение 26
Carmen Romero López

Предложение за директива
Съображение 27 а (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27а) Също така е необходимо при 
оценяването на молбите за 
международна закрила държавите-
членки да вземат надлежно предвид 
влиянието на правните традиции или 
обичаи, които включват действия, 
накърняващи физическата 
неприкосновеност или 
достойнството на личността, като 
например гениталното осакатяване, 
убиването с камъни, принудителните 
бракове или убийствата на честта.

Or. es

Обосновка

Това ново съображение е в съответствие с представените изменения на членовете, 
във връзка с правните традиции или обичаи, накърняващи физическата 
неприкосновеност или достойнството на личността.

Изменение 27
Alfredo Pallone, Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Предложение за директива
Съображение 29 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Необходимо е също така да се 
приеме ново общо определение на 
основанието за преследване 
„принадлежност към определена 

(29) Необходимо е също така да се 
приеме ново общо определение на 
основанието за преследване 
„принадлежност към определена 
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социална група“. За целите на 
дефинирането на определена социална 
група следва надлежно да се вземат 
предвид проблемите, свързани с пола на 
кандидата.

социална група“. За целите на 
дефинирането на определена социална 
група следва надлежно да се вземат 
предвид проблемите, свързани с пола на 
кандидата. В тази връзка следва да се 
обърне особено внимание на явления 
като гениталното осакатяване на 
жени, принудителните аборти и 
насилствената стерилизация.

Or. it

Обосновка

Гениталното осакатяване, принудителните аборти и насилствената стерилизация 
представляват тежки форми на насилие срещу жените и затова заслужават да 
бъдат специално посочени в настоящата разпоредба. Резолюция 1765 (2010) на 
Парламентарната асамблея на Съвета на Европа изрично посочва необходимостта 
от вземане предвид на тези явления във връзка с молбите за предоставяне на 
убежище.

Изменение 28
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Предложение за директива
Съображение 36 а (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36a) Членовете на семействата на 
получилите статут на субсидиарна 
закрила не получават автоматично 
същите предимства; предимствата, 
предоставяни на такива членове на 
семейството обаче трябва да бъдат 
пропорционални на тези, 
предоставени на получилите статут 
на субсидиарна закрила.

Or. de

Обосновка

Предвид различните причини за кандидатстване за международна закрила и 
произтичащите от това различни срокове на пребиваване в съответната държава-
членка трябва все пак да бъде възможно да се разграничава между равнището на 
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предимствата, предоставяни на бежанците и това на получилите статут на 
субсидиарна закрила.

Изменение 29
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Предложение за директива
Съображение 37 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) Необходимо е да се гарантира 
пълно спазване на принципа на 
недискриминация, като в същото 
време се отговори на призива на 
Програмата от Хага за създаването 
на единен статут. За тази цел, и с 
изключение на дерогации, които са 
необходими и обективно обосновани,
на лицата, на които е предоставена 
субсидиарна закрила, следва да се 
предоставят същите права и предимства 
като на бежанците и за тях следва да се 
прилагат същите условия за 
допустимост.

(37) Необходимо е да се гарантира 
пълно спазване на принципа на 
недискриминация. Когато това е 
необходимо и обективно обосновано, 
на лицата, на които е предоставена 
субсидиарна закрила, следва да се 
предоставят същите права и предимства 
като на бежанците и за тях следва да се 
прилагат същите условия за
допустимост. В същото време, 
съгласно член 78, параграф 2, букви а) 
и б) от Договора за функционирането 
на Европейския съюз трябва да може 
да се прави разграничение между 
единен статут на бежанец и единен 
статут на субсидиарна закрила.

Or. de

Обосновка

Der Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union sieht eine Unterscheidung 
zwischen Flüchtlingen und Personen, denen subsidiärer Schutz zuerkannt worden ist, vor. 
Wenngleich das Ziel eine sachlich gerechtfertigte Annäherung der Leistungen für beide 
Statusformen ist, muss auf Grund der unterschiedlichen Gründe für die Inanspruchnahme von 
internationalem Schutz und der daraus resultierenden unterschiedlichen Aufenthaltslänge im 
Mitgliedstaats daher weiterhin eine Unterscheidung in den Leistungen für Flüchtlinge und 
Personen, denen subsidiärer Schutz zuerkannt worden ist, möglich sein.

Изменение 30
Monika Hohlmeier

Предложение за директива
Съображение 39 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(39) За да се активизира ефективното 
ползване от лицата, на които е
предоставена международна закрила, на 
правата и предимствата, посочени в 
директивата, е необходимо да бъдат 
взети предвид техните специфични 
нужди и конкретните предизвикателства 
за интеграцията, пред които те са 
изправени.

(39) За да се активизира ефективното 
ползване от лицата, на които е 
предоставена международна закрила, на 
правата и предимствата, посочени в 
директивата, е необходимо да бъдат 
взети предвид техните специфични 
нужди и конкретните предизвикателства 
за интеграцията, пред които те са 
изправени. Същевременно от лицата, 
на които е предоставена 
международна закрила следва да се 
изисква да предприемат активни 
стъпки за интегриране в обществото 
чрез посещаване на курсове за 
интеграция и да зачитат основните 
стандарти, залегнали в свободно и 
демократично въведените правни 
системи на държавите-членки и по-
специално неприкосновеността на 
човешкото достойнство, 
равенството между мъжете и 
жените, отделяне на църквата от 
държавата и религиозна свобода. От 
получилите статут на субсидиарна 
закрила, следва да се изисква да 
посещават курсове за интеграция, ако 
компетентните органи на 
държавата-членка сметнат това за 
необходимо.

Or. de

Обосновка

Упражняването на права в контекста на международна закрила предполага и 
задължения. Това обикновено включва спазване на законите на съответната 
държава-членка, но и посещаване на интеграционни курсове, предлагани от тази 
държава-членка.
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Изменение 31
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Предложение за директива
Съображение 43 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(43) По-конкретно, с цел да се избегнат 
социалните трудности, е уместно на 
лицата, на които е предоставена 
международна закрила да бъде 
предоставяна, без дискриминация, в 
рамките на социалното подпомагане, 
адекватна социална помощ и средства за 
издръжка.

(43) По-конкретно, с цел да се избегнат 
социалните трудности, е уместно на 
лицата, на които са предоставени
статут на бежанец или на 
субсидиарна закрила да бъде 
предоставяна, без дискриминация, в 
рамките на социалното подпомагане, 
адекватна социална помощ и средства за 
издръжка.

Or. de

Обосновка

Предвид различните причини за кандидатстване за международна закрила и 
произтичащите от това различни срокове на пребиваване в съответната държава-
членка трябва все пак да бъде възможно да се разграничава между равнището на 
предимствата, предоставяни на бежанците и това на получилите статут на 
субсидиарна закрила.

Изменение 32
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Предложение за директива
Съображение 43 а (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(43a) По отношение на социалното 
подпомагане и здравните грижи 
уредбата и подробностите относно 
предоставянето на основни услуги 
следва да се определят от 
националното законодателство. 
Възможността социалното 
подпомагане, предоставяно на 
получилите статут на субсидиарна 
закрила, да бъде сведено до основното 
социално подпомагане, трябва да се 
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разбира в смисъл, че това понятие 
включва най-малко помощи за 
осигуряване на минимален гарантиран 
доход, обезщетения в случай на 
заболяване или бременност и семейни 
надбавки, доколкото такива помощи 
и обезщетения се предоставят от 
съответната държава-членка на 
собствените ѝ граждани съгласно 
нейното законодателство.

Or. de

Изменение 33
Monika Hohlmeier

Предложение за директива
Съображение 45 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(45) Специфичните нужди и особености 
на положението на лицата, на които е 
предоставена международна закрила, 
следва да бъдат отчетени, доколкото е 
възможно, осигурените за тях програми 
за интеграция.

(45) Специфичните нужди и особености 
на положението на лицата, на които е 
предоставена международна закрила, 
следва да бъдат отчетени, доколкото е 
възможно, осигурените за тях програми 
за интеграция. Мерките за осигуряване 
на програми за интеграция следва да 
включват изискване бежанците да 
участват в тях. От лицата, на които 
е предоставен статут на субсидиарна 
закрила следва да се изисква да 
посещават курсове за интеграция ако 
компетентните органи на 
държавата-членка сметнат това за 
необходимо.

Or. de

Обосновка

Упражняването на права в контекста на международна закрила предполага и 
задължения. Това обикновено включва спазване на законите на съответната 
държава-членка, но и посещаване на интеграционни курсове, предлагани от тази 
държава-членка.
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Изменение 34
Sylvie Guillaume

Предложение за директива
Член 2 – буква и

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) „кандидат“ е гражданин на трета 
държава или лице без гражданство, 
което е подало молба за международна 
закрила, по която все още не е взето 
окончателно решение;

и) „кандидат“ е всяко лице, което не е 
гражданин на държавата-членка, 
където е подало молба за 
международна закрила, по която все 
още не е взето окончателно решение;

Or. fr

Обосновка

При преработването на  Директивата за признаването трябва да се разшири 
приложното поле на директивата, за да може всеки да кандидатства за 
предоставяне на убежище, тъй като Женевската конвенция за статута на 
бежанците всъщност не позволява такова ограничаване на приложното й поле по 
географски критерии или по националност.

Изменение 35
Rui Tavares

Предложение за директива
Член 2 – буква и

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) „кандидат“ е гражданин на трета 
държава или лице без гражданство, 
което е подало молба за международна 
закрила, по която все още не е взето 
окончателно решение;

и) „кандидат“ е лице, което не е 
гражданин на Съюза и което е подало 
молба за международна закрила, по 
която все още не е взето окончателно 
решение;

Or. en

Изменение 36
Nadja Hirsch

Предложение за директива
Член 2 - буква й - встъпителна част 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

й) „членове на семейството“, доколкото 
семейството вече е било създадено в 
страната на произход, са 
долуизброените членове на семейството 
на лицето, на което е предоставена 
международна  закрила, които се 
намират в същата държава-членка във 
връзка с молбата за международна 
закрила:

й) „членове на семейството“, доколкото 
семейството вече е било създадено в 
страната на произход, са 
долуизброените членове на семейството 
на лицето, на което е предоставен 
статут на бежанец или статут на 
субсидиарна закрила , които се намират 
в същата държава-членка във връзка с 
молбата за международна закрила:

Or. en

Изменение 37
Nadja Hirsch

Предложение за директива
Член 2 – буква й – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– съпругата/съпругът на лицето, на 
което е предоставена международна
закрила, или неговият несемеен 
партньор, с когото поддържа трайна 
връзка, ако законодателството или 
действащата практика в съответната 
държава-членка приравняват 
положението на несемейните двойки 
към положението на семейните двойки, 
в рамките на своето право относно 
чужденците;

– съпругата/съпругът на лицето, на 
което е предоставен статут бежанец 
или статут на субсидиарна закрила
или неговият несемеен партньор, с 
когото поддържа трайна връзка, ако 
законодателството или действащата 
практика в съответната държава-членка 
приравняват положението на 
несемейните двойки към положението 
на семейните двойки, в рамките на 
своето право относно чужденците;

Or. en

Изменение 38
Nadja Hirsch

Предложение за директива
Член 2 – буква й – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– ненавършилите пълнолетие деца на – ненавършилите пълнолетие деца на 
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двойките , посочени в първото тире, или 
на лицето, на което е предоставена 
международна  закрила, при условие 
че те не са семейни , без да се взема под 
внимание фактът дали те са родени в 
брака, родени извън брака или 
осиновени съгласно дефинициите на 
вътрешното право;

двойките , посочени в първото тире, или 
на лицето, на което е предоставен 
статут бежанец или статут на 
субсидиарна закрила, при условие че те 
не са семейни , без да се взема под 
внимание фактът дали те са родени в 
брака, родени извън брака или 
осиновени съгласно дефинициите на 
вътрешното право;

Or. en

Изменение 39
Alfredo Pallone, Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Предложение за директива
Член 2 – буква й – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

- семейните ненавършили пълнолетие 
деца на двойките, посочени в първото 
тире, или на лицето, на което е 
предоставена международна закрила, 
независимо от това дали са били 
родени по време на или извън брак или 
са били осиновени по реда на 
националното право, когато е в техен 
най-добър интерес да пребивават в 
същата страна като лицето, на 
което е предоставена международна 
закрила;

заличава се

Or. it

Обосновка

Включването на идеята за роднини на семейни, ненавършили пълнолетие деца е 
спорно, предвид факта, че въпреки младата възраст на лицата, става въпрос за 
отделна семейна единица. В предложението се повдигат също така и въпроси във 
връзка с принудителните бракове на ненавършили пълнолетие лица в трети държави.
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Изменение 40
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Предложение за директива
Член 2 – буква й – тире 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

- семейните ненавършили пълнолетие 
деца на двойките, посочени в първото 
тире, или на лицето, на което е 
предоставена международна закрила, 
независимо от това дали са били 
родени по време на или извън брак или 
са били осиновени по реда на 
националното право, когато е в техен 
най-добър интерес да пребивават в 
същата страна като лицето, на 
което е предоставена международна 
закрила;

заличава се

Or. de

Обосновка

За да се предотвратят злоупотреби и проблеми при доказване на семейни връзки и в 
интерес на семейното ядро, определението на понятието „членове на семейството” 
не трябва да се разширява.

Изменение 41
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Предложение за директива
Член 2 – буква й – тире 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

- бащата, майката или друг 
пълнолетен роднина, който носи 
отговорност за лицето, на което е 
предоставена международна закрила, 
по силата на закон или обичай, в 
случаите, в които последното не е 
навършило пълнолетие и е несемейно, 
или когато то не е навършило 
пълнолетие и е семейно, но е в негов 
най-добър интерес да пребивава в 

заличава се
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същата страна като своя баща, 
своята майка или друг пълнолетен 
роднина, който носи отговорност за 
него;

Or. de

Обосновка

За да се предотвратят злоупотреби и проблеми при доказване на семейни връзки и в 
интерес на семейното ядро, определението на понятието „членове на семейството” 
не трябва да се разширява.

Изменение 42
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Предложение за директива
Член 2 – буква й – тире 5 

Текст, предложен от Комисията Изменение

– ненавършилите пълнолетие 
несемейни братя и сестри на лицето, 
на което е предоставена 
международна закрила, когато 
последното е лице, което не е 
навършило пълнолетие и не е семейно, 
или когато лицето, на което е 
предоставена международна закрила, 
или неговите братя и сестри са 
непълнолетни и семейни, но е в най-
добър интерес за един/една или повече 
от тях да пребивават в същата 
страна;

заличава се

Or. de

Обосновка

За да се предотвратят злоупотреби и проблеми при доказване на семейни връзки и в 
интерес на семейното ядро, определението на понятието „членове на семейството” 
не трябва да се разширява.
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Изменение 43
Ernst Strasser

Предложение за директива
Член 2 – буква й – тире 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

– ненавършилите пълнолетие 
несемейни братя и сестри на лицето, 
на което е предоставена 
международна закрила, когато 
последното е лице, което не е 
навършило пълнолетие и не е семейно, 
или когато лицето, на което е 
предоставена международна закрила, 
или неговите братя и сестри са 
непълнолетни и семейни, но е в най-
добър интерес за един/една или повече 
от тях да пребивават в същата 
страна;

заличава се

Or. en

Изменение 44
Rui Tavares

Предложение за директива
Член 5 - параграф 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Без да се засягат разпоредбите на 
Женевската конвенция, държавите-
членки могат да решат, че на 
молител, който е подал последваща 
молба, обикновено няма да бъде 
предоставен статут на бежанец, ако 
опасността от преследвания се 
основава на обстоятелства, които 
молителят е създал по собствено 
решение, след като е напуснал 
страната си на произход.

заличава се

Or. en
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Изменение 45
Stavros Lambrinidis

Предложение за директива
Член 5 - параграф 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Без да се засягат разпоредбите на 
Женевската конвенция, държавите-
членки могат да решат, че на молител, 
който е подал последваща молба, 
обикновено няма да бъде предоставен 
статут на бежанец, ако опасността от 
преследвания се основава на 
обстоятелства, които молителят е създал 
по собствено решение, след като е 
напуснал страната си на произход.

3. Без да се засягат разпоредбите на 
Женевската конвенция, държавите-
членки могат да решат, че на молител, 
който е подал последваща молба, 
обикновено няма да бъде предоставен 
статут на бежанец, ако опасността от 
преследвания се основава на 
обстоятелства, които молителят е създал 
по собствено решение, след като е 
напуснал страната си на произход. Не 
може да се счита,, че кандидатът е 
създал опасността по собствено 
решение, когато той е упражнявал 
някое от основните му права според 
правото на ЕС, и по-специално 
свободата на словото.

Or. en

Изменение 46
Monika Hohlmeier

Предложение за директива
Член 7 - параграф 1 - встъпителна част 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Закрилата срещу преследвания или 
тежки посегателства трябва да бъде 
ефективна и с траен характер и  може да 
бъде предоставена единствено  от

1. Закрилата срещу преследвания или 
тежки посегателства трябва да бъде 
ефективна и с траен характер и  може да 
бъде предоставена от:

Or. de

Обосновка

Закрила може да бъде предоставяне и при отсъствие на субекти на закрила. Едно 
абсолютно ограничение, според което закрила може да бъде предоставяна само от 
признати субекти на закрила би стеснило обхвата на международната закрила.
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Изменение 47
Jean Lambert

Предложение за директива
Член 7 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Закрилата срещу преследвания или 
тежки посегателства трябва да бъде 
ефективна и с траен характер и  може да 
бъде предоставена единствено  от

1. Закрилата срещу преследвания или 
тежки посегателства трябва да бъде 
ефективна и с траен характер и  може да 
бъде предоставена единствено  от

a) държавата; или a) държавата; или
б) партии или организации, 
включително и международни 
организации, които контролират 
държавата или значителна част от 
нейната територия и които желаят и 
могат да наложат върховенството 
на закона .

б) партии или организации, 
включително и международни 
организации, които контролират 
държавата или значителна част от 
нейната територия,

при условие, че тези действащи лица в 
областта на закрилата, посочени в 
букви а) и б), желаят и имат 
възможността да прилагат 
върховенството на закона и да бъдат 
подотчетни.

Or. en

Обосновка

Изразът "които желаят и могат да наложат върховенството на закона " следва да 
се прилага изрично и за държавата, тъй като не може винаги да се предполага, че 
държавата, срещу която кандидатът за убежище търси закрила, непременно "желае 
и може да наложи върховенството на закона". Държавите, за които се смята, че 
могат да осигурят ефективна закрила, следва да могат да поемат отговорността си 
по отношение на международното право.

Изменение 48
Sylvie Guillaume

Предложение за директива
Член 7 - параграф 1 - буква б
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) партии или организации, 
включително и международни 
организации, които контролират 
държавата или значителна част от 
нейната територия и които желаят 
и могат да наложат върховенството 
на закона.

заличава се

Or. fr

Обосновка

Les acteurs de la protection devraient se limiter exclusivement aux autorités nationales. Des 
"partis ou organisations, y compris des organisations internationales" ne possèdent pas, 
comme l'implique l'article sous sa forme révisée selon la proposition de la Commission, la 
capacité de faire respecter l'Etat de droit et ainsi d'assurer une protection "effective et 
durable". De surcroît, ne pouvant être signataires d'instruments juridiques internationaux sur 
les droits de l'Homme, ils ne peuvent pas être tenus comme juridiquement responsables en cas 
de non-respect  des obligations internationales en matière de protection des réfugiés et des 
droits de l'Homme.

Изменение 49
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Предложение за директива
Член 7 - параграф 1 - буква б 

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) партии или организации, 
включително и международни 
организации, които контролират 
държавата или значителна част от 
нейната територия и които желаят и 
могат да наложат върховенството 
на закона .

б) партии или организации, 
включително и международни 
организации, които контролират 
държавата или значителна част от 
нейната територия.

Or. de

Обосновка

Налагането на върховенство на закона и законността на субекта на закрила излизат 
извън обхвата на настоящата директива и нейната цел не е да въздейства върху тях. 
Нейният основен приоритет е безопасността и защитата на лицата, търсещи 
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международна закрила. Видът правителство или държава, които предоставят 
такава закрила е въпрос, който се отнася до доброто управление и демократизацията 
в световен мащаб и не може да бъде определен като част от обща европейска 
система за закрила.

Изменение 50
Anna Maria Corazza Bildt

Предложение за директива
Член 7 - параграф 1 - буква б 

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) партии или организации, 
включително и международни 
организации, които контролират 
държавата или значителна част от 
нейната територия и които желаят и 
могат да наложат върховенството на 
закона .

б) партии или организации, 
включително и международни или 
регионални организации, които 
контролират държавата или значителна 
част от нейната територия и които 
желаят и могат да наложат 
върховенството на закона.

Or. en

Изменение 51
Rui Tavares

Предложение за директива
Член 7 - параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Обикновено ефективна  закрила , 
която има траен характер,  се 
предоставя, когато субектите, посочени 
в точка1, вземат разумни мерки, за да 
попречат на преследването или на 
тежките посегателства, между другото, 
чрез съществуването на ефективна 
съдебна система, позволяваща 
разкриването, преследването и 
наказването на деянията, 
представляващи преследване или тежко 
посегателство, и когато молителят има 
достъп до тази закрила.

2. Ефективна  закрила , която има траен 
характер,  се предоставя, когато 
субектите, посочени в точка1, вземат 
разумни мерки, за да попречат на 
преследването или на тежките 
посегателства, между другото, чрез 
съществуването на ефективна съдебна 
система, позволяваща разкриването, 
преследването и наказването на
деянията, представляващи преследване 
или тежко посегателство, и когато 
молителят има достъп до тази закрила.
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Or. en

Изменение 52
Sylvie Guillaume

Предложение за директива
Член 7 - параграф 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При определянето на това дали 
една международна организация 
контролира една държава или 
значителна част от нейната 
територия и дали тя предлага 
закрила по смисъла на точка 2, 
държавите-членки се съобразяват с 
евентуално съдържащите се указания 
в актовете на Съвета в тази област.

заличава се

Or. fr

Обосновка

Les acteurs de la protection devraient se limiter exclusivement aux autorités nationales. Des 
"partis ou organisations, y compris des organisations internationales" ne possèdent pas, 
comme l'implique l'article sous sa forme révisée selon la proposition de la Commission, la 
capacité de faire respecter l'Etat de droit et ainsi d'assurer une protection "effective et 
durable". De surcroît, ne pouvant être signataires d'instruments juridiques internationaux sur 
les droits de l'Homme, ils ne peuvent pas être tenus comme juridiquement responsables en cas 
de non-respect  des obligations internationales en matière de protection des réfugiés et des 
droits de l'Homme.

Изменение 53
Monika Hohlmeier

Предложение за директива
Член 8 - параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При оценяването на молбата за 
международна закрила държавите-
членки могат да решат, че молителят не 
се нуждае от международна закрила, 
когато има достъп до закрила срещу 

1. При оценяването на молбата за 
международна закрила държавите-
членки могат да решат, че молителят не 
се нуждае от международна закрила, 
когато има достъп до необходимата 
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преследвания или тежки посегателства, 
съгласно определението в член 7, в част 
от страната на произход  и може 
сигурно и законно да пътува, да има 
достъп и да се установи  в тази част на 
страната.

закрила срещу преследвания или тежки 
посегателства, съгласно определението 
в член 7, в част от страната на произход
и няма основателни причини да се 
страхува от преследване в част от 
страната на произход и може да 
пътува и живее в тази част на страната 
без излагане на риск или 
санкциониране.

Or. de

Обосновка

В някои страни на произход законното и коректно от формална гледна точка влизане 
и установяване съгласно нашите стандарти са невъзможни поради пропуски в 
държавните структури. Тази липса на съответна уредба или използването на 
различна уредба сами по себе си не са пречка за успешно предоставяне на вътрешна 
закрила и не означават неадекватна безопасност или сигурност.

Изменение 54
Rui Tavares

Предложение за директива
Член 8 - параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При оценяването на молбата за 
международна закрила държавите-
членки могат да решат, че молителят не 
се нуждае от международна закрила, 
когато има достъп до закрила срещу 
преследвания или тежки 
посегателства, съгласно 
определението в член 7, в част от 
страната на произход  и може сигурно и 
законно да пътува, да има достъп и да се 
установи  в тази част на страната.

1. При оценяването на молбата за 
международна закрила държавите-
членки могат да решат, че молителят не 
се нуждае от международна закрила, 
когато в част от страната на произход не 
съществува никакво основание за 
опасения, че той може да бъде 
преследван, нито пък какъвто и да 
било реален риск той да понесе 
тежки посегателства и може сигурно 
и законно да пътува, да има достъп и да 
се установи, както и когато може да 
бъде направена разумна преценка, че 
може да остане в тази част на 
страната.

Or. en
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Изменение 55
Jan Mulder

Предложение за директива
Член 8 - параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При разглеждането на това дали 
кандидатът има достъп до закрила 
срещу преследвания или тежки 
посегателства в  част от страната на 
произход в съответствие с  параграф 1, 
държавите-членки вземат под внимание 
в момента, в който се произнасят по 
молбата, общите условия в тази част на 
страната и личното положение на 
молителя. За тази цел държавите-членки 
гарантират получаването на точна и 
актуална информация от различни 
източници, като например Върховния 
комисар за бежанците на Организацията 
на Обединените нации (ВКБООН) и 
Европейска служба за подкрепа в 
областта на убежището.

2. При разглеждането на това дали 
кандидатът има достъп до закрила 
срещу преследвания или тежки 
посегателства в част от страната на 
произход в съответствие с  параграф 1, 
държавите-членки вземат под внимание 
в момента, в който се произнасят по 
молбата, общите условия в тази част на 
страната и личното положение на 
молителя съгласно член 4. За тази цел 
държавите-членки гарантират 
получаването на точна и актуална 
информация от различни източници, 
като например Върховния комисар за 
бежанците на Организацията на 
Обединените нации (ВКБООН) и 
Европейска служба за подкрепа в 
областта на убежището.

Or. en

Изменение 56
Jean Lambert

Предложение за директива
Член 8 - параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При разглеждането на това дали 
кандидатът има достъп до закрила 
срещу преследвания или тежки 
посегателства в  част от страната на 
произход в съответствие с  параграф 1, 
държавите-членки вземат под внимание 
в момента, в който се произнасят по 
молбата, общите условия в тази част на 
страната и личното положение на 
молителя. За тази цел държавите-членки 

2. При разглеждането на това дали 
кандидатът има достъп до закрила 
срещу преследвания или тежки 
посегателства в  част от страната на 
произход в съответствие с  параграф 1, 
държавите-членки вземат под внимание 
в момента, в който се произнасят по 
молбата, общите условия в тази част на 
страната и личното положение на 
молителя. За тази цел държавите-членки 
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гарантират получаването на точна и 
актуална информация от различни 
източници, като например Върховния 
комисар за бежанците на Организацията 
на Обединените нации (ВКБООН) и 
Европейска служба за подкрепа в 
областта на убежището.

гарантират получаването и ползването, 
както и последващото използване на 
точна и актуална информация от 
различни източници, като например 
Върховния комисар за бежанците на 
Организацията на Обединените нации 
(ВКБООН) и Европейска служба за 
подкрепа в областта на убежището.

Or. en

Изменение 57
Simon Busuttil

Предложение за директива
Член 8 - параграф 2 а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2 a. Параграф 1 се прилага без да се 
отчитат съществуващите 
технически препятствия за 
завръщането в страната на произход.

Or. en

Изменение 58
Franziska Keller

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) преследвания или наказания за отказ 
да бъде отбита военна служба в случай 
на военни действия, когато военната 
служба би предполагала извършването 
на престъпления или на деяния, 
свързани с изключващите клаузи, 
посочени в член 12, параграф 2;

д) преследвания или наказания за отказ 
да бъде отбита военна служба в случай 
на военни действия, когато военната 
служба би предполагала извършването 
на престъпления или на деяния, 
свързани с изключващите клаузи, 
посочени в член 12, параграф 2 или би 
била несъвместима с дълбоките 
морални, религиозни или политически 
убеждения или други валидни 
основания, продиктувани от 
съвестта на засегнатото лице;
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Or. en

Обосновка

Преследване, породено от възражение по съвест срещу отбиването на военна служба, 
също трябва да бъде включено в текста.

Изменение 59
Carmen Romero López

Предложение за директива
Член 9 - параграф 2 - буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) актове, насочени срещу лицата по 
причина на техния пол или срещу деца.

е) актове, насочени срещу лицата по 
причина на техния пол или срещу деца, 
включително произтичащи от правни 
традиции или обичаи, които 
накърняват физическата 
неприкосновеност или 
достойнството на личността.

Or. es

Обосновка

Целта е директивата да вземе надлежно предвид правните традиции или обичаи, 
които включват действия, накърняващи физическата неприкосновеност или 
достойнството на личността, като например гениталното осакатяване, убиването с 
камъни, принудителните бракове или убийствата на честта.

Изменение 60
Monika Hohlmeier

Предложение за директива
Член 9 - параграф 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Съгласно член 2, буква в) между 
мотивите, посочени в член 10, и 
актовете на преследване по параграф 1 
или липсата на закрила срещу такива 
актове трябва да има връзка.

3. Съгласно член 2, буква в) между 
мотивите, посочени в член 10, и 
актовете на преследване по параграф 1 
трябва да има връзка.
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Or. de

Обосновка

Липсата на закрила срещу актове на преследване не може да се разглежда като акт 
на преследване. По-скоро актът на преследване предполага реално преследване. 
Липсата на закрила срещу преследване обаче не представлява реално преследване.

Изменение 61
Rui Tavares

Предложение за директива
Член 10 - параграф 1 - буква г - тире 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

– нейните членове споделят една 
вродена характеристика или обща 
история, която не подлежи на 
изменение, или споделят 
характеристика или вярване, до такава 
степен съществено за идентичността 
или съзнанието, че не би следвало от 
лицето да се изисква да се откаже от 
нея, и

– нейните членове споделят една 
вродена характеристика или обща 
история, която не подлежи на 
изменение, или споделят 
характеристика или вярване, до такава 
степен съществено за идентичността 
или съзнанието, че не би следвало от 
лицето да се изисква да се откаже от 
нея, или

Or. en

Изменение 62
Alfredo Pallone, Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1 – буква г – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В зависимост от условията, 
преобладаващи в страната на произход, 
специфична социална група може да 
бъде и група, чиито членове имат като 
обща характеристика определена 
сексуална ориентация. Сексуалната 
ориентация не може да се разбира като 
включваща деяния, обявени за 
престъпления от вътрешното 
законодателство на държавите-членки. 

В зависимост от условията, 
преобладаващи в страната на произход, 
специфична социална група може да 
бъде и група, чиито членове имат като 
обща характеристика определена 
сексуална ориентация. Сексуалната 
ориентация не може да се разбира като 
включваща деяния, обявени за 
престъпления от вътрешното 
законодателство на държавите-членки. 
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Аспектите, свързани с равноправието 
между мъжете и жените, следва да 
бъдат надлежно отчетени за 
установяването на принадлежност към 
определена социална група или 
откриването на характерна черта на 
такава група.

Аспектите, свързани с пола, следва да 
бъдат надлежно отчетени за 
установяването на принадлежност към 
определена социална група или 
откриването на характерна черта на 
такава група.

Or. it

Обосновка

Позоваването на рода е юридически неправилно също във връзка с формулировките в 
договорите, в които винаги става въпрос за пол, а не за род. Освен това, родът е 
морално понятие и не може да се разглежда като общоприето понятие.

Изменение 63
Gianni Vattimo, Sonia Alfano

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1 – буква г – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В зависимост от условията, 
преобладаващи в страната на произход, 
специфична социална група може да 
бъде и група, чиито членове имат като 
обща характеристика определена 
сексуална ориентация. Сексуалната 
ориентация не може да се разбира 
като включваща деяния, обявени за 
престъпления от вътрешното 
законодателство на държавите-
членки. Аспектите, свързани с 
равноправието между мъжете и жените, 
следва да бъдат надлежно отчетени
за установяването на принадлежност 
към определена социална група или 
откриването на характерна черта на 
такава група  .

В зависимост от условията, 
преобладаващи в страната на произход, 
специфична социална група е група, 
чиито членове имат като обща 
характеристика определена сексуална 
ориентация. Аспектите, свързани с 
равноправието между мъжете и жените, 
включително и половата 
идентичност, се отчитат надлежно
за установяването на принадлежност 
към определена социална група или 
откриването на характерна черта на 
такава група.

Or. en
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Изменение 64
Carmen Romero López

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1 – буква г – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В зависимост от условията, 
преобладаващи в страната на произход, 
специфична социална група може да 
бъде и група, чиито членове имат като 
обща характеристика определена 
сексуална ориентация. Сексуалната 
ориентация не може да се разбира като 
включваща деяния, обявени за 
престъпления от вътрешното 
законодателство на държавите-членки. 
Аспектите, свързани с равноправието 
между мъжете и жените, следва да 
бъдат надлежно отчетени за 
установяването на принадлежност към 
определена социална група или 
откриването на характерна черта на 
такава група  .

В зависимост от условията, 
преобладаващи в страната на произход, 
специфична социална група може да 
бъде и група, чиито членове имат като 
обща характеристика определена 
сексуална ориентация. Сексуалната 
ориентация не може да се разбира като 
включваща деяния, обявени за 
престъпления от вътрешното 
законодателство на държавите-членки. 
Аспектите, свързани с равноправието 
между мъжете и жените, следва да 
бъдат надлежно отчетени за 
установяването на принадлежност към 
определена социална група или 
откриването на характерна черта на 
такава група  . Също така за 
определянето на тази 
принадлежност се взема предвид 
влиянието на правните традиции или 
обичаи, които накърняват 
физическата неприкосновеност или 
достойнството на личността.

Or. es

Обосновка

Целта е директивата да вземе надлежно предвид правните традиции или обичаи, 
които включват действия, накърняващи физическата неприкосновеност или 
достойнството на личността, като например гениталното осакатяване, убиването с 
камъни, принудителните бракове или убийствата на честта.

Изменение 65
Simon Busuttil

Предложение за директива
Член 11 - параграф 3 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Точки д) и е) от параграф 1 не се 
прилагат за бежанец, който може да 
посочи категорични причини, 
свързани с предишно преследване, за 
отказа му да се възползва от 
закрилата на страната, чийто 
гражданин е той, или, ако е лице без 
гражданство, на страната на 
предишното му обичайно 
пребиваване.

заличава се

Or. en

Изменение 66
Simon Busuttil

Предложение за директива
Член 16 - параграф 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Параграф 1 не се прилага за лице, на 
което е предоставена субсидиарна 
закрила, което може да посочи 
категорични причини, свързани с 
предишни сериозни посегателства, за 
отказа си да се възползва от 
закрилата на страната, чиято 
гражданин е то, или, ако е лице без 
гражданство, на страната на 
предишното му обичайното 
пребиваване.

заличава се

Or. en

Изменение 67
Alfredo Pallone, Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Предложение за директива
Член 20 - параграф 3 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При прилагането на настоящата глава 
държавите-членки вземат под внимание 
специфичното положение на уязвимите 
лица, като например лица, ненавършили 
пълнолетие, непридружени лица, 
ненавършили пълнолетие, лица с 
увреждания, възрастни хора, бременни 
жени, самотни родители, придружени от 
децата си, ненавършили пълнолетие, 
жертви на трафик , лица с психични 
проблеми  и лица, които са били обект 
на изтезания, изнасилване или други 
тежки форми на психологическо, 
физическо или сексуално насилие.

3. При прилагането на настоящата глава 
държавите-членки вземат под внимание 
специфичното положение на уязвимите 
лица, като например лица, ненавършили 
пълнолетие, непридружени лица, 
ненавършили пълнолетие, лица с 
увреждания, възрастни хора, бременни 
жени, самотни родители, придружени от 
децата си, ненавършили пълнолетие, 
жертви на трафик , лица с психични 
проблеми  и лица, които са били обект 
на изтезания или на жестоко, 
нечовешко или унизително 
отношение, като например 
гениталното осакатяване, 
насилствената стерилизация, 
изнасилванията или принудителния 
аборт, както и други тежки форми на 
психологическо, физическо или 
сексуално насилие.

Or. it

Обосновка

Гениталното осакатяване, принудителните аборти и насилствената стерилизация 
представляват тежки форми на насилие срещу жените и затова заслужават да 
бъдат специално посочени в настоящата разпоредба. Резолюция 1765 (2010) на 
Парламентарната асамблея на Съвета на Европа изрично посочва необходимостта 
от вземане предвид на тези явления във връзка с молбите за предоставяне на 
убежище.

Изменение 68
Monika Hohlmeier

Предложение за директива
Член 20 - параграф 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При прилагането на настоящата глава 
държавите-членки вземат под внимание 
специфичното положение на уязвимите 
лица, като например лица, ненавършили 

3. При прилагането на настоящата глава 
държавите-членки вземат под внимание 
специфичното положение на уязвимите 
лица, като например лица, ненавършили 
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пълнолетие, непридружени лица, 
ненавършили пълнолетие, лица с 
увреждания, възрастни хора, бременни 
жени, самотни родители, придружени от 
децата си, ненавършили пълнолетие, 
жертви на трафик, лица с психични 
проблеми и лица, които са били обект 
на изтезания, изнасилване или други 
тежки форми на психологическо, 
физическо или сексуално насилие.

пълнолетие, непридружени лица, 
ненавършили пълнолетие, лица с 
увреждания, възрастни хора, бременни 
жени, самотни родители, придружени от 
децата си, ненавършили пълнолетие,
жертви на трафик и лица, които са били 
обект на изтезания, изнасилване или 
други тежки форми на психологическо, 
физическо или сексуално насилие.

Or. de

Обосновка

В този контекст психичните проблеми не са достатъчно ясно определени или се 
покриват от други групи лица, особено уязвими от актове на преследване.

Изменение 69
Carmen Romero López

Предложение за директива
Член 20 - параграф 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При прилагането на настоящата глава 
държавите-членки вземат под внимание 
специфичното положение на уязвимите 
лица, като например лица, ненавършили 
пълнолетие, непридружени лица, 
ненавършили пълнолетие, лица с 
увреждания, възрастни хора, бременни 
жени, самотни родители, придружени от 
децата си, ненавършили пълнолетие, 
жертви на трафик , лица с психични 
проблеми  и лица, които са били обект 
на изтезания, изнасилване или други 
тежки форми на психологическо, 
физическо или сексуално насилие.

3. При прилагането на настоящата глава 
държавите-членки вземат под внимание 
специфичното положение на уязвимите 
лица, като например лица, ненавършили 
пълнолетие, непридружени лица, 
ненавършили пълнолетие, лица с 
увреждания, възрастни хора, бременни 
жени, самотни родители, придружени от 
децата си, ненавършили пълнолетие, 
жертви на трафик , жертви на правни 
традиции или обичаи, които 
накърняват физическата 
неприкосновеност или 
достойнството на личността, лица с 
психични проблеми  и лица, които са 
били обект на изтезания, изнасилване 
или други тежки форми на 
психологическо, физическо или 
сексуално насилие.
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Or. es

Обосновка

Целта е директивата да вземе надлежно предвид особеното положение на 
беззащитност на жертвите на правни традиции или обичаи, включващи практики или 
наказания, които накърняват основните права на човека, като например гениталното 
осакатяване, убиването с камъни или убийствата на честта.

Изменение 70
Ernst Strasser

Предложение за директива
Член 20 - параграф 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При прилагането на настоящата глава 
държавите-членки вземат под внимание 
специфичното положение на уязвимите 
лица, като например лица, ненавършили 
пълнолетие, непридружени лица, 
ненавършили пълнолетие, лица с 
увреждания, възрастни хора, бременни 
жени, самотни родители, придружени от 
децата си, ненавършили пълнолетие, 
жертви на трафик, лица с психични 
проблеми и лица, които са били обект 
на изтезания, изнасилване или други 
тежки форми на психологическо, 
физическо или сексуално насилие.

3. При прилагането на настоящата глава 
държавите-членки вземат под внимание 
специфичното положение на уязвимите 
лица, като например лица, ненавършили 
пълнолетие, непридружени лица, 
ненавършили пълнолетие, лица с 
увреждания, възрастни хора, бременни 
жени, самотни родители, придружени от 
децата си, ненавършили пълнолетие, и 
лица, които са били обект на изтезания, 
изнасилване или други тежки форми на 
психологическо, физическо или 
сексуално насилие.

Or. en

Изменение 71
Nadja Hirsch, Cecilia Wikström, Jean Lambert

Предложение за директива
Член 20 - параграф 5 

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Върховният интерес на детето 
представлява първостепенно 
съображение за държавите-членки при 
въвеждането на разпоредбите на 

5. „Върховният интерес на детето“
представлява първостепенно 
съображение за държавите-членки при 
въвеждането на разпоредбите на 
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настоящата глава относно лицата, 
ненавършили пълнолетие.

настоящата директива и в 
съответствие с Конвенцията на ООН 
за правата на детето от 1989 г. При 
преценката на върховния интерес на 
непълнолетните държавите-членки 
обръщат особено внимание на 
следните фактори:

а) запазването на семейния живот, 
като се предоставя възможност за 
събиране на семейството в случаите 
на разделени непълнолетни лица, ако 
това отговаря на техния върховен 
интерес;
б) благоденствието и социалното 
развитие на непълнолетното лице, 
като се отчита по-специално 
етническият, културен, езиков и 
религиозен произход, а също така 
като се взема предвид 
необходимостта от стабилност и 
приемственост на грижите, 
режимът на попечителство и 
достъпът до здравни и образователни 
услуги;
в) съображенията за безопасност и 
сигурност, по-специално когато има 
риск непълнолетното лице да стане 
жертва на някаква форма на насилие 
или експлоатация, включително 
трафик на хора;
г) мнението на непълнолетното лице, 
като това мнение се вземе надлежно 
предвид, в зависимост от възрастта и 
зрелостта на детето;

Or. en

Изменение 72
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Предложение за директива
Член 20 - параграф 5 а (нов) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. В рамките, определени от 
Женевската конвенция, държавите-
членки могат да намалят правата, 
предоставяни съгласно настоящата 
глава на бежанците, чийто статут е 
бил получен въз основа на действия, 
чиято единствена или основна цел е 
било създаване на необходимите 
условия за признаване на бежански 
статут. 

Or. de

Обосновка

За да се предотвратят злоупотреби трябва да бъде възможно ограничаване на 
статута на бежанец на лицата, извършили действия, чиято цел е била да им бъде 
осигурен бежански статут.

Изменение 73
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Предложение за директива
Член 20 - параграф 5 б (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

5б. В рамките, определени от 
международните им задължения, 
държавите-членки могат да 
ограничат правата, предоставяни 
съгласно настоящата глава на лица, 
получили статут на субсидиарна 
закрила, на които този статут е бил 
предоставен въз основа на действия, 
чиято единствена или основна цел е 
била създаване на необходимите 
условия за признаване на статут на 
субсидиарна закрила. 

Or. de
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Обосновка

За да се предотвратят злоупотреби трябва да бъде възможно ограничаване на 
статута на лице с предоставена субсидиарна закрила на лицата, извършили действия, 
чиято цел е била да им бъде осигурен такъв статут.

Изменение 74
Salvatore Iacolino, Alfredo Pallone, Clemente Mastella

Предложение за директива
Член 21 – параграф 2 – буква б а (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) във всички случаи, когато са 
налице разумни  основания да се 
счита, че заинтересованото лице е 
извършило тежки нарушения, 
считани за несъвместими с 
влизането и пребиваването в 
приемащата държава-членка.

Or. it

Обосновка

За да се осигури най-високо ниво на защита за гражданите, трябва да се предвидят 
всички отделни случаи, включително и случаите на лица, чието поведение не се счита 
за опасно в страната на произход, но би могло да представлява опасност в 
приемащата държава-членка.

Изменение 75
Nadja Hirsch, Cecilia Wikström

Предложение за директива
Член 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки предоставят на 
лицата, на които е предоставена
международна закрила, във възможно 
най-кратък срок след предоставянето на 
съответния статут на закрила достъп до 
информация на езика, за който с 

Държавите-членки предоставят на 
лицата, на които е предоставена
международна закрила, във възможно 
най-кратък срок след предоставянето на 
съответния статут на закрила достъп до 
информация на езика, който разбират 
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основание се предполага, че те 
разбират  , за правата и задълженията, 
произтичащи от съответния статут на 
закрила.

или за който с основание се може да се 
предположи, че те разбират  , за 
правата и задълженията, произтичащи 
от съответния статут на закрила.

Or. en

Обосновка

Лицата, ползващи се от международна закрила следва да са в състояние напълно да 
разбират и да контактуват на език, който владеят в достатъчна степен.

Изменение 76
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Предложение за директива
Член 23 – параграф 2 - алинея 1 a и 1 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на членовете на 
семейството на получилите статут 
на субсидиарна закрила държавите-
членки могат да определят условия за 
предоставянето на такива 
предимства.
В тези случаи държавите-членки 
полагат грижи предоставените 
предимства да гарантират адекватно 
жизнено равнище.

Or. de

Обосновка

Предвид различните причини за кандидатстване за международна закрила и 
произтичащите от това различни срокове на пребиваване в съответната държава-
членка трябва все пак да бъде възможно да се разграничава между равнището на 
предимствата, предоставяни на бежанците и това на получилите статут на 
субсидиарна закрила.
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Изменение 77
Nadja Hirsch

Предложение за директива
Член 23 - параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки полагат грижи 
членовете на семейството на получилия 
лицето, на което е предоставена 
международна  закрила, които в лично 
качество не отговарят на условията, 
необходими за получаване на тази 
закрила , да могат да подадат молба за 
предимствата, посочени в членове 24—
34, в съответствие с националните 
процедури и доколкото това е 
съвместимо с личния правен статут на 
члена на семейството.

2. Държавите-членки полагат грижи
членовете на семейството на получилия 
статут на бежанец или статут на 
субсидиарна закрила, които в лично 
качество не отговарят на условията, 
необходими за получаване на такъв 
статут, да могат да подадат молба за 
предимствата, посочени в членове 24 -
34, в съответствие с националните 
процедури и доколкото това е 
съвместимо с личния правен статут на 
члена на семейството.

По отношение на членовете на 
семейството на ползващите се със 
статут на субсидиарната закрила 
държавите-членки могат да 
определят условия за предоставянето 
на такива предимства.
В тези случаи държавите-членки 
полагат грижи предоставените 
предимства да гарантират адекватно 
жизнено равнище.

Or. en

Изменение 78
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Предложение за директива
Член 24 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Във възможно най-кратък срок след 
предоставянето на статута държавите-
членки издават на лицата, на които е 
предоставена международна закрила, 
разрешение за пребиваване, валидно за 

Във възможно най-кратък срок след 
предоставянето на статута държавите-
членки издават на получилите статут 
на бежанец разрешение за пребиваване, 
валидно за период най-малко три 
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период най-малко три години и 
подлежащо на подновяване, освен ако 
императивни причини, свързани с 
националната сигурност или с 
обществения ред, не допускат това, и 
без да се накърняват разпоредбите на 
член 21, параграф 3.

години и подлежащо на подновяване, 
освен ако императивни причини, 
свързани с националната сигурност или 
с обществения ред, не допускат това, и 
без да се накърняват разпоредбите на 
член 21, параграф 3.

Or. de

Обосновка

Предвид различните причини за кандидатстване за международна закрила и 
произтичащите от това различни срокове на пребиваване в съответната държава-
членка трябва все пак да бъде възможно да се разграничава между равнището на 
предимствата, предоставяни на бежанците и това на получилите статут на 
субсидиарна закрила.

Изменение 79
Nadja Hirsch

Предложение за директива
Член 24 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Във възможно най-кратък срок след 
предоставянето на статута държавите-
членки издават на лицата, на които е 
предоставена международна закрила, 
разрешение за пребиваване, валидно за 
период най-малко три години и 
подлежащо на подновяване, освен ако 
императивни причини, свързани с 
националната сигурност или с 
обществения ред, не допускат това, и 
без да се накърняват разпоредбите на 
член 21, параграф 3.

Във възможно най-кратък срок след 
предоставянето на статута държавите-
членки издават на получилите статут 
на бежанец или статут на 
субсидиарна закрила разрешение за 
пребиваване, валидно за период най-
малко три години и подлежащо на 
подновяване, освен ако императивни 
причини, свързани с националната 
сигурност или с обществения ред, не 
допускат това, и без да се накърняват 
разпоредбите на член 21, параграф 3.

Or. en

Изменение 80
Ernst Strasser

Предложение за директива
Член 24 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Във възможно най-кратък срок след 
предоставянето на статута държавите-
членки издават на лицата, на които е 
предоставена международна закрила, 
разрешение за пребиваване, валидно за 
период най-малко три години и 
подлежащо на подновяване, освен ако 
императивни причини, свързани с 
националната сигурност или с 
обществения ред, не допускат това, и 
без да се накърняват разпоредбите на 
член 21, параграф 3.

Във възможно най-кратък срок след 
предоставянето на статута държавите-
членки издават на получилите статут 
на бежанец разрешение за пребиваване, 
валидно за период най-малко три 
години и подлежащо на подновяване, 
освен ако императивни причини, 
свързани с националната сигурност или 
с обществения ред, не допускат това, и 
без да се накърняват разпоредбите на 
член 21, параграф 3.

Or. en

Изменение 81
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Предложение за директива
Член 24 – алинея 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засягат разпоредбите на член 
23, параграф 1, на членовете на 
семейството на лицата, на които е
предоставена международна закрила , 
може да бъде издадено разрешение за 
пребиваване, валидно най-много за 
период до три години и подлежащо на 
подновяване.

Без да се засягат разпоредбите на член 
23, параграф 1, на членовете на 
семейството на получилите статут на 
бежанец може да бъде издадено 
разрешение за пребиваване, валидно 
най-много за период до три години и 
подлежащо на подновяване.

Or. de

Обосновка

Предвид различните причини за кандидатстване за международна закрила и 
произтичащите от това различни срокове на пребиваване в съответната държава-
членка трябва все пак да бъде възможно да се разграничава между равнището на 
предимствата, предоставяни на бежанците и това на получилите статут на 
субсидиарна закрила.
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Изменение 82
Ernst Strasser

Предложение за директива
Член 24 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засягат разпоредбите на 
член 23, параграф 1, на членовете на 
семейството на лицата, на които е 
предоставена международна закрила , 
може да бъде издадено разрешение за 
пребиваване, валидно най-много за 
период до три години и подлежащо на 
подновяване.

Във възможно най-кратък срок след 
предоставянето на статута 
държавите-членки издават на 
получилите статут на субсидиарна 
закрила разрешение за пребиваване, 
валидно за период най-малко една 
година и подлежащо на подновяване, 
освен ако императивни причини, 
свързани с националната сигурност 
или с обществения ред, не допускат 
това.

Or. en

Изменение 83
Monika Hohlmeier

Предложение за директива
Член 24 – параграф 1 a (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Във възможно най-кратък срок 
след предоставянето на статута 
държавите-членки издават на 
получилите статут на субсидиарна 
закрила разрешение за пребиваване, 
валидно за период най-малко две 
години и подлежащо на подновяване, 
освен ако императивни причини, 
свързани с националната сигурност 
или с обществения ред, не допускат 
това.

Or. de

Обосновка

Предвид различните причини за кандидатстване за международна закрила и 
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произтичащите от това различни срокове на пребиваване в съответната държава-
членка трябва все пак да бъде възможно да се разграничава между равнището на 
предимствата, предоставяни на бежанците и това на получилите статут на 
субсидиарна закрила.

Изменение 84
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Предложение за директива
Член 26 - параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки разрешават на 
лицата, на които е предоставена 
международна закрила , да упражняват 
дейност като заети или самостоятелно 
заети лица при спазване на
общоприложимите норми в съответната 
професия и в държавните служби, 
веднага след като им бъде 
предоставена закрила .

1. Държавите-членки разрешават на 
получилите бежански статут, да 
упражняват дейност като заети или 
самостоятелно заети лица при спазване 
на общоприложимите норми в 
съответната професия и в държавните 
служби, веднага след като им бъде 
предоставен статута.

Or. de

Обосновка

Предвид различните причини за кандидатстване за международна закрила и 
произтичащите от това различни срокове на пребиваване в съответната държава-
членка трябва все пак да бъде възможно да се разграничава между равнището на 
предимствата, предоставяни на бежанците и това на получилите статут на 
субсидиарна закрила.

Изменение 85
Kinga Göncz

Предложение за директива
Член 26 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1 a. Държавите-членки улесняват 
достъпа на лицата, ползващи се от 
международна закрила, до 
микрокредитиране, така че 
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последните да бъдат подпомогнати 
при основаването на микро-
предприятия.

Or. en

Изменение 86
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Предложение за директива
Член 26 - параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки полагат грижи на 
лицата, на които е предоставена 
международна закрила , да бъдат 
предлагани такива дейности, като 
например възможности за обучение, 
свързано с работата, за пълнолетните 
лица, дейности по професионалното 
обучение , в това число курсове за 
обучение за повишаване на уменията, 
практика на работното място и 
консултации, предоставяни от бюрата 
по заетостта , при условия, равностойни 
на условията, приложими към 
собствените граждани.

2. Държавите-членки полагат грижи на 
лицата, на които е предоставен 
бежански статут , да бъдат 
предлагани такива дейности, като 
например възможности за обучение, 
свързано с работата, за пълнолетните 
лица, дейности по професионалното 
обучение , в това число курсове за 
обучение за повишаване на уменията, 
практика на работното място и 
консултации, предоставяни от бюрата 
по заетостта , при условия, равностойни 
на условията, приложими към 
собствените граждани.

Or. de

Обосновка

Предвид различните причини за кандидатстване за международна закрила и 
произтичащите от това различни срокове на пребиваване в съответната държава-
членка трябва все пак да бъде възможно да се разграничава между равнището на 
предимствата, предоставяни на бежанците и това на получилите статут на 
субсидиарна закрила.

Изменение 87
Monika Hohlmeier

Предложение за директива
Член 26 - параграф 3 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите-членки се стремят да 
улеснят достъпа на лицата, на които 
е предоставена международна 
закрила, до възможностите за 
образование, свързани със заетост, и 
до професионалното обучение, 
посочени в параграф 2, посредством 
мерки като предоставянето, когато 
това е необходимо, на помощи и заеми 
за издръжка или на възможността за 
работа и обучение на непълно 
работно време.

заличава се

Or. de

Обосновка

Въпросите от параграф 3 са включени в параграф 1 и 2. Повторенията следва да се 
избягват.

Изменение 88
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Предложение за директива
Член 26 - параграф 3 а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Държавите-членки разрешават на 
получилите статут на субсидиарна 
закрила, да упражняват дейност 
като заети или самостоятелно заети 
лица при спазване на 
общоприложимите норми в 
съответната професия и обществена 
услуга, веднага след като им бъде 
предоставен този статут. Може да 
се отчита положението на пазара на 
труда в държавите-членки. Това 
включва оценка на основанията за 
предоставяне на предимство на 
достъпа до заетост за ограничен 
период от време съгласно 
националното право. Държавите-
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членки гарантират, че получилите 
статут на субсидиарна закрила имат 
достъп до работни места, които са 
им били предложени съгласно 
националните правила за 
преференциално третиране при 
достъпа до пазара на труда.

Or. de

Обосновка

Предвид различните причини за кандидатстване за международна закрила и 
произтичащите от това различни срокове на пребиваване в съответната държава-
членка трябва все пак да бъде възможно да се разграничава между равнището на 
предимствата, предоставяни на бежанците и това на получилите статут на 
субсидиарна закрила.

Изменение 89
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Предложение за директива
Член 26 - параграф 3 б (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Държавите-членки осигуряват на 
получилите статут на субсидиарна
закрила достъп до дейности като 
възможности за обучение, свързано с 
работата, за пълнолетните лица, 
дейности по професионално обучение 
и практика на работното място, при 
условия, които те сами определят.

Or. de

Обосновка

Предвид различните причини за кандидатстване за международна закрила и 
произтичащите от това различни срокове на пребиваване в съответната държава-
членка трябва все пак да бъде възможно да се разграничава между равнището на 
предимствата, предоставяни на бежанците и това на получилите статут на 
субсидиарна закрила.
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Изменение 90
Georgios Papanikolaou

Предложение за директива
Член 27 - параграф 2 а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите-членки насърчават 
достъпа на ползващите се от 
международна закрила до програми за 
езиково обучение в държавите-членки, 
така че да се улесни пълният достъп 
както на децата, така и на 
възрастните, до образователните 
системи на държавите-членки.

Or. el

Изменение 91
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Предложение за директива
Член 29 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки полагат грижи 
лицата, на които е предоставена 
международна  закрила, да получават в 
държавата-членка, която им е 
предоставила тази закрила  , 
необходимото социално подпомагане, 
равностойно на предвиденото за 
гражданите на тази държава-членка.

1. Държавите-членки полагат грижи 
получилите статут на бежанец или 
на субсидиарна закрила да получават в 
държавата-членка, която им е 
предоставила статута, необходимото 
социално подпомагане, равностойно на 
предвиденото за гражданите на тази 
държава-членка.

Or. de

Обосновка

Предвид различните причини за кандидатстване за международна закрила и 
произтичащите от това различни срокове на пребиваване в съответната държава-
членка трябва все пак да бъде възможно да се разграничава между равнището на 
предимствата, предоставяни на бежанците и това на получилите статут на 
субсидиарна закрила.
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Изменение 92
Nadja Hirsch

Предложение за директива
Член 29 - параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки полагат грижи 
лицата, на които е предоставена 
международна  закрила, да получават в 
държавата-членка, която им е 
предоставила тази закрила  , 
необходимото социално подпомагане, 
равностойно на предвиденото за 
гражданите на тази държава-членка.

1. Държавите-членки полагат грижи 
получилите статут на бежанец или 
статут на субсидиарна закрила да 
получават в държавата-членка, която им 
е предоставила статута, 
необходимото социално подпомагане, 
равностойно на предвиденото за 
гражданите на тази държава-членка.

Or. en

Изменение 93
Ernst Strasser

Предложение за директива
Член 29 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. По изключение от общото 
правило, посочено в параграф 1, 
държавите-членки могат да 
ограничат социалното подпомагане, 
предоставено на получилите статут 
на субсидиарна закрила, до основните 
услуги, като тези основни услуги 
бъдат предоставяни на равнището и 
в съответствие с условията за 
достъп, приложими към собствените 
граждани.

Or. en

Изменение 94
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Предложение за директива
Член 29 – параграф 1 a (нов) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Като изключение от общото 
правило, посочено в параграф 1, 
държавите-членки могат да 
ограничат социалното подпомагане, 
предоставено на получилите статут 
на субсидиарна закрила, до основните 
услуги, като тези основни услуги 
бъдат предоставяни на равнището и 
в съответствие с условията за 
достъп, приложими към собствените 
граждани.

Or. de

Обосновка

Предвид различните причини за кандидатстване за международна закрила и 
произтичащите от това различни срокове на пребиваване в съответната държава-
членка трябва все пак да бъде възможно да се разграничава между равнището на 
предимствата, предоставяни на бежанците и това на получилите статут на 
субсидиарна закрила.

Изменение 95
Nadja Hirsch

Предложение за директива
Член 29 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. По изключение от общото 
правило, посочено в параграф 1, 
държавите-членки могат да 
ограничат социалното подпомагане, 
предоставено на получилите статут 
на субсидиарна закрила, до основните 
услуги, като тези основни услуги 
бъдат предоставяни на равнището и 
в съответствие с условията за 
достъп, приложими към собствените 
граждани.

Or. en
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Обосновка

Този параграф, който първоначално се съдържаше в предложението на Комисията, 
следва да бъде запазен, тъй като насърчава достъпа до пазара на труда и за двата 
статута на бежанци и за субсидиарна закрила.

Изменение 96
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Предложение за директива
Член 30 - параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки полагат грижи 
лицата, на които е предоставена
международна закрила да имат достъп 
до медицински грижи при условията за 
достъп, приложими към гражданите на 
държавата-членка, предоставила тази 
закрила .

1. Държавите-членки полагат грижи 
получилите статут на бежанец или 
на субсидиарна закрила да имат достъп 
до медицински грижи при условията за 
достъп, приложими към гражданите на 
държавата-членка, предоставила тази 
закрила.

Or. de

Обосновка

Предвид различните причини за кандидатстване за международна закрила и 
произтичащите от това различни срокове на пребиваване в съответната държава-
членка трябва все пак да бъде възможно да се разграничава между равнището на 
предимствата, предоставяни на бежанците и това на получилите статут на 
субсидиарна закрила.

Изменение 97
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Предложение за директива
Член 30 – параграф 1 a (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Като изключение от общото 
правило, посочено в параграф 1, 
държавите-членки могат да 
ограничат здравните услуги, 
предоставяни на получилите статут 
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на субсидиарна закрила, до основните 
услуги, като тези основни услуги се 
предоставят на равнището и в 
съответствие с условията за достъп, 
приложими към собствените 
граждани.

Or. de

Обосновка

Предвид различните причини за кандидатстване за международна закрила и 
произтичащите от това различни срокове на пребиваване в съответната държава-
членка трябва все пак да бъде възможно да се разграничава между равнището на 
предимствата, предоставяни на бежанците и това на получилите статут на 
субсидиарна закрила.

Изменение 98
Alfredo Pallone, Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Предложение за директива
Член 30 - параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки предоставят при 
условията за достъп, приложими за 
гражданите на държавата-членка, която 
е предоставила статута, подходящите 
медицински грижи , включително, 
където е необходимо, на подходяща 
психиатрична здравна помощ  на 
лицата, на които е предоставена 
международна  закрила, които имат 
специални нужди, като например 
бременните жени, лицата с увреждания, 
лицата, които са били жертви на 
изтезания, на изнасилване или на други 
тежки форми на морално, физическо 
или сексуално насилие, или на лица, 
ненавършили пълнолетие, които са били 
жертви на каквато и да било форма на 
злоупотреби, небрежност, експлоатация, 
изтезание, на жестоко, нечовешко и 
унизително отнасяне или на въоръжени 
конфликти.

2. Държавите-членки предоставят при 
условията за достъп, приложими за 
гражданите на държавата-членка, която 
е предоставила статута, подходящите 
медицински грижи , включително, 
където е необходимо, на подходяща 
психиатрична здравна помощ  на 
лицата, на които е предоставена 
международна  закрила, които имат 
специални нужди, като например 
бременните жени, лицата с увреждания, 
лицата, които са били жертви на 
изтезания или жестоко, нечовешко 
или унизително отношение, като 
например гениталното осакатяване, 
насилствената стерилизация, 
изнасилванията или принудителния 
аборт, както и на други тежки форми 
на морално, физическо или сексуално 
насилие, или на лица, ненавършили 
пълнолетие, които са били жертви на 
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каквато и да било форма на 
злоупотреби, небрежност, експлоатация, 
изтезание, на жестоко, нечовешко и 
унизително отнасяне или на въоръжени 
конфликти.

Or. it

Обосновка

Гениталното осакатяване, принудителните аборти и насилствената стерилизация 
представляват тежки форми на насилие срещу жените и затова заслужават да 
бъдат специално посочени в настоящата разпоредба. Резолюция 1765 (2010) на 
Парламентарната асамблея на Съвета на Европа изрично посочва необходимостта 
от вземане предвид на тези явления във връзка с молбите за предоставяне на 
убежище.

Изменение 99
Monika Hohlmeier

Предложение за директива
Член 30 - параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки предоставят при 
условията за достъп, приложими за 
гражданите на държавата-членка, която 
е предоставила статута, подходящите 
медицински грижи , включително, 
където е необходимо, на подходяща 
психиатрична здравна помощ на 
лицата, на които е предоставена
международна закрила, които имат 
специални нужди, като например 
бременните жени, лицата с увреждания, 
лицата, които са били жертви на 
изтезания, на изнасилване или на други 
тежки форми на морално, физическо 
или сексуално насилие, или на лица, 
ненавършили пълнолетие, които са били 
жертви на каквато и да било форма на 
злоупотреби, небрежност, експлоатация, 
изтезание, на жестоко, нечовешко и 
унизително отнасяне или на въоръжени 
конфликти.

2. Държавите-членки предоставят при 
условията за достъп, приложими за 
гражданите на държавата-членка, която 
е предоставила статута, подходящите 
медицински грижи , включително, 
където е необходимо, на подходяща 
психиатрична здравна помощ на 
получилите статут на бежанец или 
на субсидиарна закрила, които имат 
специални нужди, като например 
бременните жени, лицата с увреждания, 
лицата, които са били жертви на 
изтезания, на изнасилване или на други 
тежки форми на морално, физическо 
или сексуално насилие, или на лица, 
ненавършили пълнолетие, които са били 
жертви на каквато и да било форма на 
злоупотреби, небрежност, експлоатация, 
изтезание, на жестоко, нечовешко и 
унизително отнасяне или на въоръжени 
конфликти.
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Or. de

Обосновка

Предвид различните причини за кандидатстване за международна закрила и 
произтичащите от това различни срокове на пребиваване в съответната държава-
членка трябва все пак да бъде възможно да се разграничава между равнището на 
предимствата, предоставяни на бежанците и това на получилите статут на 
субсидиарна закрила.

Изменение 100
Salvatore Iacolino, Alfredo Pallone, Clemente Mastella

Предложение за директива
Член 30 – параграф 2 а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Държавите-членки гарантират 
достъпа до всички здравни услуги, 
включително и тези, които са 
свързани с трансграничното здравно 
обслужване, ако отговарят на 
условията.

Or. it

Обосновка

В съответствие с принципа за здравна мобилност и с цел да се осигурят ефективни 
здравни услуги при същите условия като тези, които са предвидени за гражданите на 
държавата-членка, се счита, че трябва да се гарантира достъп до трансгранично 
здравно обслужване и за лицата, ползващи се със закрила.

Изменение 101
Salvatore Iacolino, Alfredo Pallone, Clemente Mastella

Предложение за директива
Член 31 – параграф 6 а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. Във всички случаи държавите-
членки трябва да гарантират 
специфични здравни грижи, и по-
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специално психологическа помощ, за 
непридружени лица, ненавършили 
пълнолетие.

Or. it

Обосновка

Предвид специфичните нужди на групите, изложени на най-голям риск, много е важно 
да се осигурят здравни грижи, и по-специално психологическа помощ.

Изменение 102
Simon Busuttil

Предложение за директива
Член 32 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Достъп до жилищно настаняване заличава се
Държавите-членки полагат грижи 
лицата, на които е предоставена 
международна  закрила, да получат 
достъп до жилище при условия, 
равностойни на условията, 
приложими към гражданите на други 
трети страни, законно пребиваващи 
на тяхна територия. Държавите-
членки се стремят да прилагат 
политики, които целят да 
предотвратят дискриминацията на 
лицата, на които е предоставена 
международна закрила, и да 
гарантират равни възможности по 
отношение на достъпа до жилищно 
настаняване.

Or. en

Изменение 103
Monika Hohlmeier

Предложение за директива
Член 34 - параграф 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С цел да се улесни интегрирането на 
лицата, на които е предоставена 
международна закрила в обществото, 
държавите-членки осигуряват достъп до 
програми за интегриране, каквито 
преценят за подходящи, за да вземат 
предвид специфичните нужди на 
лицата, на които е предоставена 
международна закрила или създават 
предварителни условия, гарантиращи 
успеха на тези програми.

1. С цел да се улесни интегрирането на 
лицата, на които е предоставена 
международна закрила в обществото, 
държавите-членки осигуряват достъп до 
програми за интегриране, каквито 
преценят за подходящи, за да вземат 
предвид специфичните нужди на 
лицата, на които е предоставена 
международна закрила или създават 
предварителни условия, гарантиращи 
успеха на тези програми. По същия 
начин държавите-членки изискват 
от бежанците да приемат такива 
предложения за помощ за интеграция 
и да участват активно в 
интегрирането си в обществото. От 
получилите статут на субсидиарна 
закрила се изисква да посещават 
курсове за интеграция, ако 
компетентните органи на 
държавите-членки сметнат това за 
необходимо и целесъобразно от гледна 
точка на продължителността на 
искането за закрила.

Or. de

Обосновка

Упражняването на права в контекста на международна закрила предполага и 
задължения. Това обикновено включва спазване на законите на съответната 
държава-членка, но и посещаване на интеграционни курсове, предлагани от тази 
държава-членка.

Изменение 104
Nadja Hirsch, Cecilia Wikström

Предложение за директива
Член 34 - параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Тези програми за интегриране 
могат да включват въвеждащи 

2. Обучението по езици се предоставя 
от държавите-членки с оглед 



PE452.552v01-00 60/61 AM\836911BG.doc

BG

програми и езиково обучение, които са 
разработени, доколкото е възможно, 
при максимално отчитане на 
нуждите на лицата, на които е 
предоставена международна закрила.

улесняване на интеграцията. 
Държавите-членки следва също така 
да бъдат насърчавани да разработват 
програми за обучение относно 
основните закони и основните 
ценности на държавата-членка на 
пребиваване и принципите на 
демокрация, права на човека и 
равенство, както и правата и 
задълженията на личността в тази 
държава-членка.

Or. en

Изменение 105
Jean Lambert

Предложение за директива
Член 38 - параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Най-късно на до […] г.  Комисията 
представя доклад пред Европейския 
парламент и пред Съвета по 
прилагането на настоящата директива и 
предлага, при необходимост, 
съответните промени. Държавите-
членки съобщават на Комисията всяка 
информация, необходима за 
подготовката на този доклад, най-късно 
до […] г.

1. Най-късно на до […] г.  Комисията 
представя доклад пред Европейския 
парламент и пред Съвета по 
прилагането на настоящата директива и 
предлага, при необходимост, 
съответните промени. Тези 
предложения за изменение се 
отнасят с предимство до членове 
5,7,14 и 19. Държавите-членки 
съобщават на Комисията всяка 
информация, необходима за 
подготовката на този доклад, най-късно 
до […] г.

Or. en

Изменение 106
Monika Hohlmeier

Предложение за директива
Член 38 - параграф 2 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. След представянето на посочения по-
горе доклад Комисията представя пред 
Европейския парламент и пред Съвета 
доклад по прилагането на настоящата 
директива най-малко веднъж на пет 
години.

2. След представянето на посочения по-
горе доклад Комисията представя пред 
Европейския парламент и пред Съвета 
доклад по прилагането на настоящата 
директива най-малко веднъж на три 
години.

Or. de

Обосновка

Редовният преглед на прилагането на директивата и постигнатия напредък изисква 
Комисията да представя доклад поне веднъж на три години.


