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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 (преработена)

Основа на законодателството

Контекст  

Основата за преразгледаната директива е определена в предложението на Комисията. В 
настоящия работен документ докладчикът предлага оценка на измененията, 
предложени в контекста на слабостите, установени от Комисията по време на 
дейностите по наблюдение на транспонирането и прилагането на директивата, както и в 
проучвания, проведени от ВКБООН, Европейския съвет за бежанците и изгнаниците 
(ECRE) и други основни неправителствени организации. Документът по никакъв начин 
не е изчерпателен: целта му е да предложи информация и съвети и да насочи дебата 
към позицията на Парламента на първо четене. 

Настояща директива

Директива 2004/83/ЕО относно минималните стандарти за признаването и правното 
положение на гражданите на трети страни или лицата без гражданство като бежанци 
или като лица, които по други причини се нуждаят от международна закрила, както и 
относно съдържанието на предоставената закрила, оттук нататък наричана директивата, 
е в сила от 2004 г.  Целта на законодателството е да установи общи стандарти между 
държавите-членки за хармонизирането на критериите за определяне на лицата, 
нуждаещи се от международна закрила, и правата и предимствата, които трябва да им 
се предоставят. 

В директивата се разглеждат условията, които трябва да бъдат изпълнени, за да получи 
дадено лице статут на бежанец или статут на субсидиарна закрила. Това включва 
определянето на лицата, които могат да бъдат класирани като "субекти на 
преследванията или на тежките посегателства" (член 6) или като "субекти на закрилата" 
(член 7); условията, при които "вътрешната закрила" може да се счита като алтернатива 
на предоставянето на международна закрила (член 8); какво представлява 
преследването по смисъла на Женевската конвенция от 1951 г. и протоколите към нея 
(член 9 и член 10); какво представляват тежките посегателства (член 15); причините и 
условията за изключване или прекратяване на статут (член 11, член 12, член 16 и член 
17). В директивата се описва подробно също така съдържанието на предоставената 
международна закрила (глава VІІ) по отношение на достъпа до информация, 
запазването на целостта на семейството, разрешителните за пребиваване, документите 
за пътуване и достъпа до работа, образование, социално осигуряване, до 
здравеопазване, жилищно настаняване и средства за интегриране. Посочени са 
подробно специални разпоредби за непридружени лица, ненавършили пълнолетие.

Защо е необходимо преразглеждане?
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Настоящата директива повиши хармонизирането между държавите-членки по някои 
точки от законодателството, но все още съществуват  големи различия при тълкуването 
в някои области. Оценките показаха, че лицата, отговорни за вземането на решения, 
изпитват затруднения, когато се налага да вземат бързо обосновани решения: 
последиците от възможността понятията да бъдат тълкувани по различни начини са 
чести обжалвания и голям брой успешни обжалвания на негативни решения. 
Статистическите данни показват, че директивата не е имала никакво въздействие върху 
намаляването на вторичното придвижване. Според оценката на въздействието на 
Комисията1 минималните стандарти на Директивата са неясни и двусмислени, 
съдържат пропуски и предоставят възможности за дерогация. Това от своя страна 
доведе до драматични различия при прилагането на директивата в държавите-членки и 
следователно върху процента на признаване на лица от една и съща страна, търсещи
убежище.  Недостатъците на настоящата директива бяха отразени в скорошни решения 
на Европейския съд по правата на човека, напр.:

Решение от 11 януари 2007 г., Salah Sheekh срещу Нидерландия2 , което се отнася до 
член 8 от директивата относно вътрешната закрила, и Решение от 15 февруари 2006 г. 
по делата Niedzwiecki срещу Германия3  и Okpisz срещу Германия4, които се 
отнасят до привеждането в съответствие на двата статута за закрила.

Европейският парламент несъмнено споделя мнението, че различията в практиката 
между държавите-членки трябва да бъдат засегнати. Необходимо е преразглеждане на 
директивата с цел изясняване на някои части от текста и от своя страна това ще доведе 
до подобрено прилагане и намаляване на различията между практиките на държавите-
членки: също така трябва да гарантираме, че тя е в съответствие с международното 
право в областта на убежището и правата на човека, по което всички държави-членки 
са страни. В член 37 от настоящата директива се съдържа разпоредба за 
преразглеждане. Практическото сътрудничество и споделянето на най-добри практики 
между държавите-членки, което ще бъде улеснено от предстоящото създаване на 
Европейската служба за подкрепа в областта на убежището, не са достатъчни за 
подобряване на прилагането на директивата. 

Приложно поле на преразглеждането

С преработеното предложение5 се прави опит за разглеждане на редица недостатъци в 
настоящото законодателство. Известен брой критики бяха повдигнати по време на 
консултацията в Парламента през 2002 г.6 Въпросите, повдигнати от Парламента, 
засягаха по-специално понятията "субекти на закрила",  "вътрешна закрила" и 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2009:1374:FIN:EN:PDF
2 Европейския съд по правата на човека, Salah Sheek срещу Нидерландия, приложение № 1948/04, 11 
януари 2007 г., параграф 141.
3 Европейския съд по правата на човека, Niedzwiecki срещу Германия, 58453/00, 25 октомври 2005 г.
4 Европейския съд по правата на човека, Okpisz срещу Германия, 59140/00, 25 октомври 2005 г.
5 Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 
минималните стандарти за признаването и правното положение на гражданите на трети страни или 
лицата без гражданство като лица, на които е предоставена международна закрила,  и относно 
съдържанието на предоставената закрила (преработена) COM(2009) 551
6 Вж. окончателен доклад T-5-0494/2002 от 22.10.2002 г.
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приложно поле на директивата, което е ограничено до граждани на трети страни и на 
лица без гражданство,  като се изключват граждани на ЕС. Други повдигнати въпроси 
по това време се отнасят до субектите на преследване; жените и сексуалната 
ориентация като съставляващи определена социална група и определението за 
семейство. Други критикувани области включват също така анализа на място, за който 
е необходима оценка на това дали лицето, търсещо убежище, е създало ситуацията, 
като е предизвикало преследване или тежки посегателства по свое собствено решение, 
както все още гласи член 5, параграф 3, при положение че това отразява ограничение на 
правото на свобода на изразяването, свободата на вероизповедание и свободата на 
сдружаване на лицето, търсещо убежище.  

В преразглеждането си Комисията избра да не отваря повторно някои от по-
всеобхватните въпроси, посочени като проблематични. Докато това поражда съжаление 
у някои, сред които е и докладчикът, е ясно, че държавите-членки не желаят да 
разгледат някои от по-общите недостатъци на директивата на този етап. Комисията 
избра възможността за преработване, включвайки частично изменение на текста в 
някои основни области.  Докладчикът препоръчва като цяло комисията да следва 
този подход при разработването на Общата европейска система за убежище, но 
въпреки това призовава Съвета да разгледа и останалите въпроси, посочени по-горе. 
Съществуват също така няколко въпроса относно мястото на децата по отношение на 
приемствеността при третирането в рамките на целия процес на закрила. Докладчикът 
би желал да призове Комисията и Съвета да ги разгледат.

Следващата част от текста предлага неизчерпателен преглед на предложените от 
Комисията изменения и предварителната оценка на докладчика за тях.

Заменяне на "статут на бежанец" и "статут на субсидиарна закрила" с "лица, на 
които е предоставена международна закрила"  (член 1, 2б, 2й) - в съответствие с 
Програмата от Хага, която призовава към създаване на единен статут на закрила, и 
препотвърдено в Стокхолмската програма1. Като отражение на това предложение 
наблюдаваме уеднаквяване на правата, както е посочено в следващата точка. Редица 
държави-членки вече избраха тази практика.

Докладчикът приветства подхода на Комисията. Субсидиарната закрила се счита 
често за отговор на необходимост в краткосрочен план, но фактите доказват 
обратното. Придобиването на статут следва да зависи от индивидуалните 
обстоятелства, а не от възможната продължителност на пребиваване. Винаги се 
е считало, че двете определения за статут ще задоволяват различни потребности 
за закрила и едното не може да замества другото.

Уеднаквяване на правата на лицата, на които е предоставена субсидиарна 
закрила, с правата на бежанците (членове от 22 до 27, член 29, член 30, член 33).
Очаква се това да опрости и направи по-резултатни процедурите и да намали 
административните разходи, както и да гарантира пълно зачитане на принципа за 
недискриминация и да приведе текста в съответствие със съдебната практика на  

                                               
1 Стокхолмска програма, стр. 69
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Европейския съд по правата на човека.1 Измененията отговарят също така на 
Програмата от Хага, както е препотвърдено в Стокхолмската програма, с която се 
отправя призив за създаване на единен статут на закрила. Измененията премахват 
различията между двата статута, предвидени в рамките на настоящата директива във 
връзка с продължителността на разрешителните за пребиваване; достъп до работа и 
образователни дейности, свързани със заетостта; достъп до социално осигуряване, 
здравеопазване и средства за интегриране и достъп до предимства за членове на 
семейството. 

Докладчикът твърдо подкрепя измененията, предложени от Комисията. Както 
някои държави-членки вече посочиха, уеднаквяването на правата може да доведе 
до опростяване на администрацията и по-правилно разбиране и прилагане на 
системата в резултат на това. Подобно уеднаквяване може да подпомага 
интеграцията, да намалява социалното изключване и да помогне на тези, които 
са способни, да се прехвърлят от държавни помощи към заетост.   Съществените 
различия в третирането между лицата с различен статут може да подейства 
като стимул за кандидатите да отидат в друга държава-членка и да подадат 
друга молба, което от своя страна увеличава натиска върху системата от 
Дъблин.  При положение че Светът иска да намали различията в подхода между 
държавите-членки и да намали броя на допълнителни молби, има смисъл да се 
намалят подобни различия чрез уеднаквяване на правата, свързани с двата 
статута в съответствие с предложението на Комисията.  Този въпрос, свързан с 
допълнителни разходи, е обхванат в обобщението на оценката на въздействието 
и работния документ на службите на Комисията2. Европейският бежански фонд 
е на разположение за съфинансиране на някои мерки.

Субекти на закрила (член 7) - пояснение на понятието с цел гарантиране на пълна 
съвместимост с Женевската конвенция, повишено качество и ефикасност на вземането 
на решения, както и последователност и съгласуваност в тълкуването. 

Докладчикът приветства предложените промени, но счита, че този член би 
могъл да бъде подобрен като се ограничи ролята на "субектите на закрила" 
единствено до държавните органи. В сегашния си вид този член налага 
задълженията, полагащи се на държава, на орган, който от правна гледна точка 
не може да бъде държан за отговорен и чиято способност на практика да налага 
принципите на правовата държава и следователно да предлага закрила, е 
ограничена. Проучване върху изпълнението на Директивата за признаването3 на 
ВКБООН установи, че някои държави-членки са готови да разглеждат 
международните организации като субекти на закрила, и сти г н а  до 
заключението, че въпреки това в крайна сметка те като цяло не са способни да 
предоставят подобна закрила: следователно понятието е проблематично.
Следва също така да се разгледа възможността за допълнителни изменения на 
                                               
1 Решение от 15 февруари 2006 г. по делата Niedzwiecki срещу Германия и Okpisz срещу Германия. 
2 Вж. стр. 5 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2009:1374:FIN:EN:PDF

3 „Убежище в Европейския съюз, Проучване върху изпълнението на Директивата за признаването“ 
(Asylum in the European Union 'A study of the implementation of the Qualification Directive'), ноември 
2007 г., стр. 48
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посочения член, с цел да се включи позоваване на готовността и способността на 
държавата да прилага принципите на правовата държава.

Актове на преследване (член 9)

Докладчикът напълно подкрепя предложеното от Комисията изменение на член 
9, параграф 3, тъй като то пояснява, че статутът следва да бъде предоставен не 
само когато е налице акт на преследване, но и при липсваща или неуспешна 
закрила. Изменението е необходимо, за да се преодолеят пропуските в закрилата, 
произтичащи по-специално от недържавни субекти, и е особено важно по 
отношение на молби, основани на пола.

Вътрешна закрила (член 8) – уточнява критериите за оценка на достъпността и 
ефективността на закрилата, до която кандидатът следва да има достъп в друга част от 
своята страна на произход или пребиваване, и осигурява съвместимостта на понятието 
с член 3 от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните 
свободи съгласно тълкуванието в неотдавнашното решение на Европейския съд по 
правата на човека1. 

Докладчикът счита, че предложените от Комисията изменения са от 
съществено значение за повишаването на яснотата на текста и подобряването 
на неговата съвместимост с неотдавнашното решение на Европейския съд по 
правата на човека.  Докладчикът препоръчва също така да се запази 
съществуващата формулировка на текста на директивата във връзка с 
„разумната преценка“, което ще гарантира, че засегнатите лица ще могат да 
водят сравнително нормален живот във въпросната част на страната на 
произход. Това би привело текста в съответствие с насоките на ВКБООН 
относно алтернативата за вътрешно бягство или вътрешно преселване, 
елементи от които вече са били взети под внимание от редица държави-членки2.
Това допълнително пояснение и прилагането на „разумна преценка“ биха 
допринесли за по-голямо хармонизиране на практиките на държавите-членки, 
които понастоящем варират значително в тази област. Например преди 
влизането в сила на директивата на много чеченци, търсещи убежище, беше 
отказан статут на бежанец на основание на това, че те биха могли да живеят в 
друга част на Руската федерация, въпреки че беше признато, че може би няма да 
бъдат в състояние да задоволяват основните си потребности. Докладчикът 
счита, че би могло също да бъде полезно да се разгледа това, как алтернативата за 
вътрешна закрила следва да се прилага в случаи, касаещи  деца.

Включване на пола в  определението за член на „определена социална група“ 
(член 10 и съображение 29) – изменението на Комисията поражда изискване за целите 
на дефинирането на определена социална група да се взема надлежно предвид полът. 
Това осигурява по-широко тълкуване на понятието „определена социална група“ в 
                                               
1 Решение от 11 януари 2007 г., Salah Sheekh срещу  Нидерландия, точка 141 
2 Проучване на Европейската правна мрежа по въпросите на убежището (ELENA) „Прилагането на 
концепцията относно вътрешната закрила като алтернатива“ („The application of the concept of Internal 
Protection Alternative“), актуализирано през 2000 г., стр. 17–18. 
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съответствие със стандартите на Женевската конвенция и ще разшири достъпа до 
закрила, по-специално за жените. 

Докладчикът приветства тази промяна, но призовава комисията да обсъди дали 
изменението отразява изцяло измерението на пола или по-скоро въпроса за 
половата идентичност. Освен това в настоящия вид на текста понятието 
„определена социална група“ се определя от нейните членове, които споделят една 
вродена характеристика или обща история, която не подлежи на промяна, или 
характеристика или вярване, до такава степен съществено за идентичността 
или съзнанието, че не би следвало от лицето да се изисква да се откаже от него, и
се възприема като такава от обществото. С цел да се избегнат пропуски в 
закрилата, докладчикът счита, че тестът следва да налага само едно от тези 
изисквания да бъде изпълнено, като променя „и“ на „или“. Докладчикът се надява, 
че Съветът ще счете това за незначително текстово изменение.

Определение за „членове на семейството“ (член 2, буква й) – Комисията предлага да 
се разшири определението и да се включват семейните непълнолетни лица, когато е в 
техен най-добър интерес да пребивават в същата страна като лицето, на което е 
предоставена   международна  закрила; бащата, майката или друг пълнолетен роднина, 
който носи отговорност за лицето, на което е предоставена международна закрила, в 
случаите, в които последното е непълнолетно и несемейно или семейно, и е в негов 
най-добър интерес; и непълнолетните несемейни братя и сестри на лицето, на което е 
предоставена международна закрила, когато последното е непълнолетно и несемейно 
или семейно, и е в най-добър интерес за един или повече от тях да пребивават в същата 
страна.

Предложените изменения привеждат текста в съответствие с правото на 
събиране на семейството съгласно очертаното в съответния наръчник на 
ВКБООН. Докладчикът обаче счита, че това право следва да бъде предоставено и 
на семейства, които са били образувани след бягството от страната на произход, 
като е необходимо да бъдат взети под внимание семействата, образувани по време 
на бягството или при пристигането в приемащата страна. Докладчикът 
подкрепя позицията, заявена от Парламента1 в неговия отговор на съобщението 
на Комисията, озаглавено „Към стратегия на ЕС за правата на детето“, че 
върховните интереси на детето трябва да бъдат първостепенно съображение във 
всяко решение, което го засяга.

Прекратяване (членове 11 и 16) – добавя се клауза относно задължителни основания 
да не се прекратява статутът – това изменение привежда текста напълно в съответствие 
с Женевската конвенция и общите хуманитарни принципи.

От предложените ограничени промени не става ясно как ще бъдат закриляни 
децата съгласно настоящата формулировка. Докладчикът призовава комисията 
да разгледа допълнително този въпрос.

                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-
0012+0+DOC+XML+V0//BG
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Уязвими лица (член 20, параграф 3) 

Докладчикът приветства предложените от Комисията изменения на член 20, 
параграф 3, които изрично споменават жертвите на трафик и лицата с психични 
проблеми в неизчерпателния списък на уязвими лица, които държавите-членки 
вземат под внимание при прилагането на глава VII.

Непридружени непълнолетни лица (член 31) – задължава държавите-члeнки да 
създадат процедури за издирването на членовете на семейството на непридруженото 
непълнолетно лице във възможно най-кратък срок след предоставянето на 
международната закрила, като същевременно закрилят върховните интереси на 
непридружените непълнолетни лица, и подобрява изискванията по отношение на 
обучението на лицата, работещи с непридружени деца.

Горното трябва да се приветства. Въпреки това стартирането на процедури за 
издирване на семейството и попечителите в момента на прилагането, както се 
предлага от предложението на Комисията за преработка на Директивата 
относно условията на приемане1, би било желателно и би осигурило съгласуваност 
между двете директиви. 

Върховни интереси на детето

В съображение 17 Комисията е включила позоваване на Конвенцията на ООН за 
правата на детето, което трябва да се приветства. Членовете на ЕП обаче биха могли 
да обсъдят дали разширяването на това съображение и включването на 
съответните принципи биха допринесли за по-единното прилагане на 
директивата.

Подобряване на възможностите за интегриране (членове 26, 28, 32, 34) – чрез 
признаване на квалификации, подобрен достъп до възможности за образование, 
свързани със заетост, програми за интегриране и изискване държавите-членки да 
прилагат мерки за подобряване на достъпа до жилищно настаняване на лицата, на 
които е предоставена международна закрила.

Докладчикът изцяло подкрепя тези изменения и препоръчва комисията да 
подкрепи предложенията на Комисията.

Заключение

Докладчикът препоръчва предложенията на Комисията да бъдат приети по 
принцип.

Като цяло докладчикът приветства измененията на Комисията и счита, че те са от 
съществено значение, за да се постигне напредък към пълно и всеобхватно тълкуване 
на съответните международни конвенции и споразумения. Предложените изменения са 

                                               
1 Директива на Европейския парламент и Съвета за определяне на минимални стандарти относно 
приемането на лица, търсещи убежище (преработка), член 23, параграф 3.
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също така в съответствие с целите, определени в одобрените от Съвета програми от 
Хага и Стокхолм, относно установяването на единен статут за закрила и по-нататъшен 
напредък по отношение на интеграцията на гражданите на трети страни. Ключово 
условие това да бъде постигнато е уеднаквяването на правата. Повишената правна 
яснота на текста ще помогне за хармонизацията на практиките между държавите-
членки и по този начин за намаляването на случаите на вторично придвижване, както и 
на случаите по Регламента от Дъблин. Повишената яснота ще доведе също така до 
понижаване на броя на обжалванията, като и двете ще намалят административната и 
финансовата тежест върху държавите-членки.


