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PR_COD_1am

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
мнозинство от подадените гласове

**I Процедура на сътрудничество (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

**II Процедура на сътрудничество (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

*** Одобрение
мнозинство от всички членове на Парламента, освен в 
случаите по членове 105, 107, 161 и 300 от Договора за ЕО и 
член 7 от Договора за ЕС

***I Процедура на съвместно вземане на решение (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

***II Процедура на съвместно вземане на решение (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция 
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

***III Процедура на съвместно вземане на решение (трето четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на 
съвместния проект

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено 
от Комисията.)

Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, се обозначават в получер курсив. 
В случай на акт за изменение, дословно възпроизведените части от 
съществуваща разпоредба, която Парламентът желае да измени, а 
Комисията не е променила, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални 
заличавания, които засягат такива пасажи, се обозначават по следния 
начин: [...]. Отбелязването в курсив е предназначено за съответните 
специализирани отдели и се отнася до частите от законодателния текст, 
за които е предложено изменение с цел изготвяне на окончателния 
текст (например очевидно грешни или липсващи части в дадена езикова 
версия). Поправките от този вид подлежат на съгласуване между 
съответните служби.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Решение № 573/2007/ЕО за създаване на Европейски фонд за 
бежанци за периода от 2008 до 2013 г. като част от Общата програма 
„Солидарност и управление на миграционните потоци“ и за отмяна на Решение 
2004/904/ЕО на Съвета
(COM(2009)0456 – C7-0123/2009 – 2009/0127(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2009)0456),

– като взе предвид член 251, параграф 2 и член 63, параграф 2, буква б) от Договора 
за ЕО, съгласно които предложението е внесено от Комисията (C7-0123/2009),

– като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета, озаглавено „Последствия от влизането в сила на Договора от Лисабон за 
междуинституционалните механизми за вземане на решения, които са в ход“ 
(COM(2009)0665),

– като взе предвид член 294, параграф 3, член 78, параграф 2 и член 80 от Договора за 
функционирането на ЕС,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи (A7-0000/2009),

1. одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2. призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета, на Комисията и на националните парламенти.
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Изменение 1

Предложение за решение – акт за изменение
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) По тази причина е целесъобразно
Комисията да взема решение относно 
общите годишни приоритети на ЕС за 
специфичните географски региони и
националности, както и за 
специфичните категории бежанци, 
които да бъдат презаселени.

(2) За да постигне целите на Решение 
№ 573/2007/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета1, Комисията
следва да получи правомощията да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 290 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз, които да установяват общи
годишни приоритети на ЕС за 
географските региони, както и за 
специфичните категории бежанци, 
които да бъдат презаселени.
1  ОВ L 144, 6.6.2007 г., стр. 1. 

Or. en

Изменение 2

Предложение за решение – акт за изменение
Член 1 – точка 1
Решение № 573/2007/ЕО
Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки получават 
фиксираната сума от 4 000 EUR за всяко 
презаселено лице, което попада в една 
от категориите, определени в общите 
годишни приоритети на ЕС, установени 
в съответствие с член 13, параграф 6 по 
отношение на географските региони и 
националности, както и на 
специфичните категории бежанци, 
които трябва да бъдат презаселени.

Държавите-членки получават 
фиксираната сума от 4 000 EUR за всяко 
презаселено лице, което попада в една 
от категориите, определени в общите 
годишни приоритети на ЕС, установени 
в съответствие с член 13, параграф 6 по 
отношение на географските региони.

За общи годишни приоритети на ЕС 
се считат във всеки случай следните 
категории:
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- лица, които се считат за уязвими, 
като непълнолетни и жени, 
изложени на риск, по-специално от 
психологическо, физическо или 
сексуално насилие или експлоатация, 
- лица със сериозни медицински 
нужди, на които може да се намери 
решение само чрез презаселване, 
- лица, които се нуждаят от спешно 
и неотложно презаселване поради 
правни съображения и съображения 
за защита,
- лица, изложени на въоръжени 
атаки, природни бедствия или други 
непредвидими хуманитарни 
обстоятелства.

Or. en

Обосновка

Настоящето изменение отчита досегашния опит с разпоредбите на ЕФБ относно 
презаселването и съчетава по гъвкав начин специалните критерии (които бяха 
предвидени в предишния текст) с тези, които отговарят на действителните нужди, 
с цел да се реагира адекватно при спешни случаи.

Изменение 3

Предложение за решение – акт за изменение
Член 1 – точка 1 a (нова)
Решение № 573/2007/ЕО
Член 13 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) В член 13 се добавя нов параграф 
3а, който гласи, както следва:
„3а. Фиксираната сума от 4 000 EUR 
за всяко презаселено лице се увеличава 
на 6 000 EUR за държавите-членки, 
които досега не са участвали в 
схемата на ЕС за презаселване. 
Фиксираната сума възлиза на 5000 
EUR през втората година, след която 
фиксираната сума възлиза на 4000 
EUR.“
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Изменение 4

Предложение за решение – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Решение № 573/2007/ЕО
Член 13 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията определя общите годишни 
приоритети на ЕС за презаселване в 
съответствие с процедурата, 
предвидена в член 52, параграф 2.

За да постигне целите на 
настоящето решение за превръщане 
на презаселването в ефективен 
инструмент, Комисията определя 
общите годишни приоритети на ЕС за 
презаселване посредством делегирани 
актове в съответствие с членове 52а, 
52б и 52в.

Or. en

Изменение 5

Предложение за решение – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Решение № 573/2007/ЕО
Член 13 – параграф 7 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В срок от двайсет календарни дни след 
уведомяване за решението на 
Комисията за определяне на общи 
годишни приоритети на ЕС за 
презаселване в съответствие с член 13, 
параграф 6, държавите-членки 
представят на Комисията 
приблизителния брой на лицата, които 
ще презаселят в съответствие с тези 
общи годишни приоритети на ЕС през 
следващата календарна година. 
Комисията предава тази информация на 
Комитета, посочен в член 52.

В срок от двайсет календарни дни след 
уведомяване за решението на 
Комисията за определяне на общи 
годишни приоритети на ЕС за 
презаселване в съответствие с член 13, 
параграф 6, държавите-членки 
представят на Комисията 
приблизителния брой на лицата, които 
ще презаселят в съответствие с тези 
общи годишни приоритети на ЕС през 
следващата календарна година. 
Комисията предава тази информация на 
Европейския парламент и на Съвета.

Or. en
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Изменение 6

Предложение за решение – акт за изменение
Член 1 – точка 10 a (нова)
Решение № 573/2007/ЕО
Член 52 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10a) Добавя се следният член:
„Член 52а

Упражняване на делегирането
1. Правомощията за приемане на 
делегираните актове, посочени в член 
13, параграф 6, се предоставят на 
Комисията за срока, посочен в член 1, 
параграф 1.
2. Веднага след като приеме делегиран 
акт, Комисията уведомява 
едновременно Европейския парламент 
и Съвета относно този акт.
3. Правомощията за приемане на 
делегирани актове се предоставят на 
Комисията, ако са спазени условията, 
предвидени в членове 152б и 52в.“

Or. en

Изменение 7

Предложение за решение – акт за изменение
Член 1 – точка 10 б (нова)
Решение № 573/2007/ЕО
Член 52 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10б) Добавя се следният член:
„Член 52б

Отмяна на делегирането
1. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 13, параграф 6, може 
да бъде отменено от Европейския 
парламент или от Съвета.
2. Институцията, която започне 
вътрешна процедура с оглед вземане 
на решение относно отмяната на 
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делегиране на правомощия, полага 
усилия да уведоми другата 
институция и Комисията, като 
посочва делегираните правомощия, 
които могат да бъдат отменени.
3. Решението за отмяна посочва 
мотивите за отмяна и прекратява 
делегирането на правомощия, 
посочено в това решение. То поражда 
действие незабавно или на по-късна 
дата, посочена в решението. То не 
засяга валидността на делегираните 
актове, които вече са в сила. 
Решението се публикува в Официален 
вестник на Европейския съюз.“

Or. en

Изменение 8

Предложение за решение – акт за изменение
Член 1 – точка 10 в (нова)
Решение № 573/2007/ЕО
Член 52 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10в) Добавя се следният член:
„Член 52в

Възражения във връзка с делегирани 
актове

1. Европейският парламент или 
Съветът може да представи 
възражения срещу делегиран акт в 
рамките на срок от два месеца от 
датата на уведомяването. По 
инициатива на Европейския 
парламент или на Съвета този срок 
се удължава с един месец. 
2. Ако при изтичането на този срок 
нито Европейският парламент, нито 
Съветът е направил възражение във 
връзка с делегирания акт, последният 
се публикува в Официален вестник на 
Европейския съюз и влиза в сила на 
датата, посочена в него.
3. Ако Европейският парламент или 
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Съветът направи възражение във 
връзка с делегиран акт, последният не 
влиза в сила. Институцията, която е 
направила възражение, посочва 
мотивите за възражение срещу 
делегирания акт.“

Or. en
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Една от „допустимите дейности“ на Европейския фонд за бежанци (ЕФБ) е 
презаселването. Презаселването означава процес, при който по искане на ВКБООН, 
мотивирано от потребност от международна закрила, граждани на трети държави или 
лица без гражданство биват прехвърлени от трета държава към държава-членка, където 
получават разрешение: а) да пребивават като бежанци или б) да получат статут, 
предоставящ същите права и ползи съгласно националното и общностното 
законодателство, както статутът на бежанец1 презаселването често е посочвано като 
едно от трайните решения за бежанците, чиято закрила не може да бъде осигурена в 
държавите, предоставящи първо убежище.2

Параграф 6.2.3 от Програмата от Стокхолм относно външното измерение на убежището 
заявява ясно, че ЕС следва да действа в партньорство и да си сътрудничи с трети 
държави, които приемат голям брой бежанци. Той също така посочва, че насърчаването 
на солидарност в ЕС е от изключителна важност, но не е достатъчно за постигането на 
надеждна и устойчива обща политика в областта на убежището; Европейският съвет 
приканва Европейския парламент заедно със Съвета и Комисията да насърчат 
доброволното участие на държавите-членки в съвместна схема на ЕС за презаселване и 
да увеличат общия брой на презаселените бежанци. Комисията също така следва да 
направи оценка на програмата на ЕС за презаселване през 2014 г. с оглед посочване на 
необходимите подобрения. Докладчикът ще изрази идеите си във връзка с тази 
съвместна програма на ЕС за презаселване в доклада си относно съобщението.

Предложение за промяна на Европейския фонд за бежанци

Член 6, буква д) от Решение 2007/573/ЕО посочва като целева група всички граждани 
на трети страни или лица без гражданство, които се презаселват или са били 
презаселени в държава-членка. Специалните разпоредби относно презаселването са 
предвидени основно в член 13.

Предложението дава на Комисията правомощията всяка година да определя общите 
приоритети на ЕС за лица, които да бъдат презаселени. Според решението на 
Комисията тези годишни приоритети могат да се отнасят до географски региони, 
националности или специфични категории бежанци, които следва да бъдат 
презаселени. Европейският парламент подкрепя идеята на Комисията и счита, че 
презаселването следва да играе основна роля във външните политики на ЕС в областта 
на убежището. То следва да бъде доразработено и разширено, за да стане ефективен 
инструмент за закрила, който да се използва от ЕС. По отношение на определянето на 
общите приоритети на ЕС, Европейският парламент би подкрепил определянето на 
някои категории, оставяйки в същото време възможността за гъвкавост при реагиране в 
неотложни ситуации. Изменение 2 отговаря на тази загриженост като изброява 
постоянни категории, които са предвидени да бъдат най-общи и включващи също и 
случаи, които не са изрично посочени, тъй като би било невъзможно от правна гледна 
                                               
1 Член 3 от Решение 2007/573/ЕО , ОВ L 144 от 6.6.2007 г., стр. 5.
2 Вж. също така коментарите на ВКБООН относно Съвместната програма на ЕС за презаселване и 
предложението на ЕО за промяна на ЕФБ.
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точка да бъдат изброени всички специфични нужди. Например няма съмнение, че 
жени, изложени на риска от принудителен брак или жертви на обрязването на женски 
полови органи, биха влезли в категорията "жени, изложени на риск", или че хората с 
увреждания биха били разглеждани като "лица със сериозни медицински нужди". 
Хората, дискриминирани поради тяхната сексуална ориентация в страни, където 
сексуалната ориентация се счита за престъпление, също следва да влязат в тези 
категории, същото се отнася и за хора от религиозни или нерелигиозни малцинства, 
където свободата на религията или вярванията се счита за престъпление. Други случаи 
биха могли да попаднат във формулировката "поради правни съображения и 
съображения за защита".

През последната година все повече държави-членки вземат участие в схемите на ЕС за 
презаселване. За Европейския парламент е от изключителна важност възможно най-
много държави-членки да имат шанс да участват в схемата на ЕС за презаселване. 
Поради това Европейският парламент би желал да въведе система за модулация. Тя би 
предоставила възможността за предлагане на стимули за държавите-членки, които до 
този момент не са взели значимо участие в схемите на ЕС за презаселване, за да 
започнат да участват в тях (изменение 3).

За да се гарантират правомощията на Европейския парламент при определянето на 
приоритетите, изменения 1 и 4 предлагат процедурата по член 290 от ДФЕС 
(делегирани актове).


