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I. ВЪВЕДЕНИЕ

На 18 февруари 2009 г. Комисията прие предложението за регламент за създаване на 

Европейска служба за подкрепа в областта на убежището1 и придружаващото го 

предложение за изменение на Решението за създаване на Европейски фонд за бежанци 

(Решение за Европейския фонд за бежанци)2.

На 7 май 2009 г. Европейският парламент прие на първо четене становище относно 

регламента за създаване на Европейска служба за подкрепа в областта на убежището, 

съдържащо 40 изменения на предложението на Комисията3, и становище относно Решението 

за Европейския фонд за бежанци, по което не бяха предложени никакви изменения4.

На 25—26 февруари 2010 г. Съветът прие позицията си на първо четене по двете 

предложения в съответствие с член 294 от Договора.

На 5—7 октомври 2009 г. Комитетът на регионите прие становище относно „Бъдещата обща 

европейска система за убежище ІІ“5, съдържащо няколко препоръки относно регламента за 

създаване на Европейска служба за подкрепа в областта на убежището.

II. ЦЕЛ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Регламентът за създаване на Европейска служба за подкрепа в областта на убежището има за 

цел подобряване на прилагането на общата европейска система за убежище, укрепване на 

практическото сътрудничество между държавите-членки в областта на убежището и 

предоставяне и/или координиране на оперативната подкрепа за държавите-членки, чиито 

национални системи за убежище са подложени на специфичен и несъразмерно голям натиск.  

Паралелно с това се изменя и Решението за Европейския фонд за бежанци, тъй като 

Службата ще поеме отговорността за някои операции, които досега са се финансирали от 

фонда за бежанци. 

                                               
1 Док. 6700/09 ASILE 5 CODEC 212 + ADD 1, 2.
2 Док. 6702/09 ASILE 6 CADREFIN 7 CODEC 213.
3 T6-0379/2009, 7.5.2009 г.
4 T6-0375/2009, 7.5.2009 г.
5 CdR 90/2009 fin.
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III. АНАЛИЗ НА ПОЗИЦИЯТА НА СЪВЕТА НА ПЪРВО ЧЕТЕНЕ

Общи положения

Преговорите се проведоха в контекста на политиката, очертана от Програмата от Хага, която 

излага целите и инструментите в областта на правосъдието и вътрешните работи за периода 

2005—2010 г. Европейският съвет изрази ангажираността си с по-нататъшното развитие на 

общата европейска система за убежище чрез изменение на законодателната рамка и 

укрепване на практическото сътрудничество, inter alia чрез създаване на Европейска служба 

за подкрепа в областта на убежището. Впоследствие, в Европейския пакт за имиграцията и 

убежището от октомври 2008 г. Европейският съвет постигна съгласие за създаване на такава 

служба през 2009 г.

В съответствие с член 3 от Протокола относно позицията на Обединеното кралство и 

Ирландия по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, приложен 

към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския 

съюз, Обединеното кралство и Ирландия уведомиха за желанието си да участват в 

приемането и прилагането на регламента за създаване на Европейска служба за подкрепа в 

областта на убежището.

В съответствие с членове 1 и 2 от Протокола относно позицията на Дания, приложен към  

Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, 

Дания не участва в приемането на регламента, не е обвързана с него, нито с неговото 

прилагане.

Основни въпроси

В съответствие с разпоредбите на Съвместната декларация относно практическите 

договорености за процедурата за съвместно вземане на решение1, представители на Съвета, 

Парламента и Комисията осъществиха контакти с оглед сключване на споразумение на етапа 

на позицията на Съвета на първо четене. С цел да се сближат позициите на двете институции 

и да се вземе предвид постигнатото по време на тези контакти съгласие, Съветът приема, 

както по отношение на предложението за регламент за създаване на Европейска служба за 

подкрепа в областта на убежището, така и по отношение на предложението за изменение на 

Решението за Европейския фонд за бежанци, позиции на Съвета на първо четене, включващи 

следните основни изменения в предложението на Комисията:

                                               
1 OВ C 148, 28.5.1999 г., стр. 1.
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Помощ за държавите-членки, подложени на особено силен натиск (изменения 22, 23, 37, 
38)

Съветът изменя предложението на Комисията с оглед да се изяснят условията за оказване на 
помощ от Службата за държави-членки, подложени на особено силен натиск, по-специално 
помощ от екипите за подкрепа в областта на убежището. Първо, Съветът уточнява задачите 
на екипите за подкрепа в областта на убежището и правилата за включване на експерти в 
такива екипи. Второ, Съветът пояснява, че отговорността за искане на помощ от екипи за 
подкрепа в областта на убежището принадлежи на държавата-членка, подложена на особено 
силен натиск. Трето, по отношение на предложеното от Парламента изменение се уточнява, 
че експертната помощ, която се предоставя от екипите за подкрепа в областта на убежището, 
се договаря и включва в оперативния план. И накрая, позицията на Съвета на първо четене 
предвижда Службата да отговоря за анализиране на данни за внезапен прилив на голям брой 
граждани на трети държави, който може да подложи системата за прием и убежище на 
особено силен натиск, и за осигуряване на бърз обмен на необходимата информация между 
държавите-членки и Комисията, inter alia като се използват съществуващите системи за 
ранно предупреждение или ако е необходимо — нейната собствена система за ранно 
предупреждение.

Солидарност (изменения 2, 13, 19, 24)

Що се отнася до ролята на Службата при разпределянето между държавите-членки на лица, 
ползващи се с международна закрила, резултатът от неофициалните контакти между Съвета 
и Парламента показва, че развитието на солидарността в общностните рамки се осъществява 
въз основа на договорености между държавите-членки и със съгласието на съответните лица.
Освен това, ако е необходимо, държавата-членка се консултира с Върховния комисариат за 
бежанците на ООН (ВКБООН).

Аналогично, що се отнася до повторното установяване в държавите-членки на лица от трети 
страни, ползващи се с международна закрила, Службата ще отговаря за координиране на 
обмена на информация и други свързани с повторното установяване дейности, предприемани 
от държавите-членки с оглед на тези лица да се осигури необходимата защита и да се 
демонстрира солидарност с приелите ги страни.

Освен това в позицията на Съвета на първо четене се посочва, че в оценката на постиженията 
на Службата ще трябва надлежно да се отчете постигнатият напредък, както и да се включи 
преценка дали са необходими допълнителни мерки за осигуряване на ефективна солидарност 
и споделяне на отговорностите с държавите-членки, подложени на особено силен натиск. 
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Назначаване и отчетност на изпълнителния директор (изменения 4, 25, 29, 30)

В резултат на неофициалните контакти между Съвета и Парламента, в позицията на Съвета 

на първо четене се предвижда процедура на селекция за поста на изпълнителен директор, 

обвързана съответно с изисквания за прозрачност, ефикасност и своевременност и за 

назначаване на най-подходящия кандидат, в която се осигурява участието на Комисията, 

държавите-членки и Европейския парламент по един институционално балансиран начин. 

Освен това, нови задължения за докладване повишават отчетността на изпълнителния 

директор, по-специално по отношение на Европейския парламент. И накрая, Съветът, 

Комисията и Парламентът постигат съгласие по интеринституционално изявление относно 

интеринституционалната работна група, която е в процес на оценяване на съгласуваността, 

ефективността и отчетността на регулаторните агенции (ПРИЛОЖЕНИЕ І). 

Административна и управленска структура на Службата

За да се осигури насочването на ресурсите на Службата към основната ѝ задача за укрепване 

на практическото сътрудничество между държавите-членки, административната и 

управленска структура на Службата се състои от управителен съвет и изпълнителен 

директор. Ако е необходимо, управителният съвет може да създаде изпълнителен комитет, 

който да подпомага както него, така и изпълнителния директор.

Ролята на гражданското общество и на Върховния комисариат за бежанците на ООН

(изменения 3, 18, 21, 26, 31, 35, 42)

Съветът счита за важно да се поддържа тесен диалог между Службата и гражданското 

общество. От тази гледна точка Съветът запазва предложението на Комисията за създаване 

на консултативен форум, като обаче отделя форума от административната и управленска 

структура на Службата. Форумът заседава най-малко веднъж годишно. Освен това, Съветът 

приема измененията на Парламента относно ролята на гражданското общество в Службата, 

като по-специално уточнява, че представителите на гражданското общество участват в 

разработването на обучения и могат да бъдат канени на заседанията на работните групи.
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В работата на Службата се предвижда специална роля за ВКБООН. На първо място 

представител на ВКБООН може да участва като наблюдател в заседанията на управителния 

съвет, освен ако не се обсъждат специфични въпроси, които могат да породят конфликт на 

интереси. Наред с горното, при изготвянето на технически документи, които се позовават на 

международното бежанско право, Службата отчита надлежно насоките на ВКБООН по тези 

въпроси. Освен това, в позицията на Съвета на първо четене се предвижда, че управителният 

съвет взема решения относно работните договорености между Службата и ВКБООН, 

включително по бюджетното им измерение, и че може да реши да предостави финансови 

средства за покриване на разходите на ВКБООН за дейности, които не са предвидени в 

работните договорености. 

Изменения от Европейския парламент

Отговорът на Съвета на изменения 2, 3, 4, 13, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 35, 37, 

38, 42 е посочен по-горе във връзка с основните въпроси. В допълнение Съветът приема 

изцяло, частично или по принцип изменения 1, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 34, 39, 40 

и 41. И накрая, Съветът не приема шест изменения поради следните причини:

- не е уместно да се прави позоваване на необходимостта от осигуряване на съответствие с 

международните правни стандарти и правните стандарти на Общността 

(изменения 6 и 7); 

- що се отнася до ролята на Европейския парламент при приемането на технически 

документи относно прилагането на инструментите на Общността в областта на 

убежището, достатъчно е това, че когато подготвя приемането на такива документи, 

Службата е задължена надлежно да отчита възгледите, изразени от Парламента 

(изменение 27);

- не се счита за необходимо да се включва разпоредба, в която да се посочва, че Службата 

може да предприеме необходимите мерки за привличане на експертна помощ по линия на 

консултативния форум (изменение 28);

- в регламента за създаване на Европейска служба за подкрепа в областта на убежището 

следва да се използва фразеологията, която по правило се използва в законодателството 

за създаване на агенции (изменения 32 и 33).
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IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Позицията на Съвета на първо четене отразява компромиса, постигнат в преговорите между 

Съвета и Европейския парламент със съдействието на Комисията. На 20 ноември 2009 г. 

Корепер подкрепи този компромис, като прие политически споразумения относно 

регламента за създаване на Европейска служба за подкрепа в областта на убежището и 

Решението за Европейския фонд за бежанци. По-късно, в писмо до председателя на Корепер 

председателят на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) 

на Европейския парламент посочи, че ако компромисните текстове бъдат предадени на 

Парламента като позиции на Съвета на първо четене, той ще препоръча на членовете на 

LIBE и впоследствие на пленарно заседание позициите на Съвета да се приемат без 

изменения по време на второто четене в Парламента, след като бъдат проверени от юрист-

лингвистите на двете институции  С приемането на регламента за създаване на Европейска 

служба за подкрепа в областта на убежището и на измененията на Решението за Европейския 

фонд за бежанци ще се подготви почвата за скорошно създаване на Европейската служба за 

подкрепа в областта на убежището, която ще бъде от възлово значение за по-нататъшното 

засилване на практическото сътрудничество в областта на убежището.

____________
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ПРИЛОЖЕНИЕ І

Междуинституционално изявление

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета
за създаване на Европейска служба за подкрепа в областта на убежището

Европейският парламент, Съветът и Комисията създадоха междуинституционална работна 

група с цел извършване на оценка на съгласуваността, ефикасността, отчетността и 

прозрачността на регулаторните агенции, както и за намиране на общи елементи за 

подобряване на работата им. Понастоящем работната група е съсредоточена върху няколко 

ключови области като ролята и позицията на регулаторните агенции на фона на другите 

институции в ЕС, тяхното създаване, структура и функциониране, както и въпроси, свързани 

с тяхното финансиране, бюджет, надзор и управление.

Договорената формула за назначаване на директора на бъдещата Европейска служба за 

подкрепа в областта на убежището (член 28 от основния регламент), според която 

Европейският парламент „може да приеме становище относно подбрания кандидат, а 

Управителният съвет информира ЕП относно начина, по който това становище е взето 

предвид“, следва да се разглежда в контекста на междуинституционалните усилия за 

подобряване на управлението и отчетността на агенциите.

_____________


