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PR_COD_COD_1recastingam

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив.  Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за 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 (преработка)
(COM(2009)0551 – C7-0250/2009 – 2009/0164(COD))

(Обикновена законодателна процедура – преработка)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(COM(2009)0551),

– като взе предвид член 251, параграф 2 и член 63, параграф 1, точка 1, буква в), точка 
2, буква а) и точка 3, буква а) от Договора за ЕО, съгласно които Комисията е 
внесла предложението (C7-0250/2009),

– 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 и член 78, параграф 2 от Договора за 
функционирането на ЕС,

– като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. за 
по-структуриран подход към техниката на преработка на правните актове1,

– като взе предвид писмото от 2 февруари 2010 г. на комисията по правни въпроси до 
комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи в съответствие с 
член 87, параграф 3 от своя правилник,

– като взе предвид членове 87 и 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи (A7-0000/2010),

A. като има предвид, че съгласно становището на Консултативната група на правните 
служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното предложение 
не съдържа никакви изменения по същество, освен обособените като такива в 
предложението, и че по отношение на кодификацията на непроменените разпоредби 
на предишните актове с тези изменения, предложението се свежда до обикновена 
кодификация на съществуващите актове, без промяна на тяхната същност,

                                               
1 ОВ C 77, 28.3.2002 г., стр. 1.
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1. приема изложената по-долу позиция на първо четене; като взе предвид становищата
на Консултативната група на правните служби на Европейския парламент, на 
Съвета и на Комисията;

2. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение 1

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Настоящата директива зачита 
основните права, както и признатите 
принципи, по-конкретно в Хартата на 
основните права на Европейския съюз . 
По-специално настоящата директива 
има за цел да гарантира пълното 
зачитане на човешкото достойнство и 
правото на убежище на търсещите 
убежище и на придружаващите ги 
членове на тяхното семейство и да 
насърчи прилагането на членове 1, 7, 14, 
15, 16, 18, 21, 24, 34 и 35 от Хартата и 
следва да бъде следва да бъде изпълнена 
съответно .

(15) Настоящата директива зачита 
основните права, както и признатите 
принципи, по-конкретно в Хартата на 
основните права на Европейския съюз . 
По-специално настоящата директива 
има за цел да гарантира пълното 
зачитане на човешкото достойнство и 
правото на убежище на търсещите 
убежище и на придружаващите ги 
членове на тяхното семейство и да 
насърчи прилагането на членове 1, 7, 14, 
15, 16, 18, 21, 23, 24, 34 и 35 от Хартата 
и следва да бъде следва да бъде 
изпълнена съответно .

Or. en

Обосновка

Тук следва да се добави член 23 от Хартата на основните права на Европейския съюз 
за равенството между мъжете и жените, за да се гарантира вземането предвид на 
въпроса за равенството между половете при разглеждането на молбите за 
предоставяне на убежище.

Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) „Върховният интерес на детето“ (17) „Върховният интерес на детето“ 
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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.

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 оценката на върховния интерес 
на детето държавите-членки следва 
да обръщат особено внимание на 
следните фактори:
а) запазването на семейния живот, 
включително и възможностите за 
събиране на семейството в случаите 
на разделени деца;
б) благоденствието и социалното 
развитие на детето, като се отчита 
по-специално етническият, 
религиозен, културен и езиков 
произход на детето и 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 детето да стане жертва на 
някаква форма на насилие или 
експлоатация, включително и 
трафик на деца;
г) мнението на детето, като се това 
мнение се вземе надлежно предвид, в 
зависимост от възрастта и 
зрелостта на детето; 

Or. en

Обосновка

Текстът дава ясни насоки за това какво да се разбира под "върховни интереси" при 
оценяването на нуждите от закрила. Той ще допринесе също така за хармонизиране 
на различните практики на държавите-членки.
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Изменение 3

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 
социална група“. За целите на 
дефинирането на определена социална 
група следва надлежно да се вземат 
предвид проблемите, свързани с пола на 
кандидата.

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

Or. en

Обосновка

Това допълнение гарантира, че текстът напълно отразява измерението, свързано с 
пола, и многообразния, променлив се характер на групите в различните общества, 
както и развитието на международните норми в областта на правата на човека.

Изменение 4

Предложение за директива
Член 2 - буква й - встъпителна част

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“ 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:  

Or. en
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Обосновка

Формулировката "доколкото семейството вече е било създадено в страната на 
произход" не включва семейни връзки, създадени по време на бягството или в 
приемащата страна, в това число и раждането на деца след заминаването. 
Зачитането на целостта на семейството не трябва да зависи от това дали 
семейството е било създадено преди бягството от страната на произход.  Трябва да 
се вземат предвид и семейства, създадени по време на бягство или при пристигането в 
приемащата страна.

Изменение 5

Предложение за директива
Член 2 - буква к а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ка) "върховните интереси на детето" 
са интересите, определени чрез 
позоваване на Конвенцията на ООН за 
правата на детето, както и на 
препоръките, заключителните 
бележки и докладите на Комитета 
на ООН по правата на детето и други 
агенции на ООН;

Or. en

Обосновка

Това допълнение е необходимо, за да се определят ясно "върховните интереси на 
детето" в съответствие със съображение 17.

Изменение 6

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 единствено от 
следните субекти, които желаят и 
могат да наложат върховенството 
на закона, както и да носят 
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отговорност:

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 7

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. 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 8

Предложение за директива
Член 7 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Обикновено ефективна  закрила , 2. Ефективна  закрила , която има траен 
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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.

характер,  се предоставя, когато 
субектите, посочени в точка1, 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.

Or. en

Обосновка
Целта е осигуряване на "ефективна  закрила с траен характер":  ако тя не може да 
бъде осигурена, тогава "разумните мерки" не са достатъчни.

Изменение 9

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 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, като е разумно да се 
предполага, че той ще остане там.

Or. en

Обосновка

The person concerned should be able to lead a relatively normal life in another part of the 
country of origin, without undue hardship (wording taken from UNHCR). The reasonableness 
analysis includes the assessment of different factors, including the personal circumstances of 
the applicant and the possibility for economic survival in the area, elements which a number 
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of Member States already take into consideration. The maintenance of this requirement is 
also inline with UNHCR guidelines on International Protection: "internal flight or Relocation 
Alternative", a recent case of ECHR Shalah Sheikh which includes wording on 'reasonability', 
and established jurisprudence confirming the relevance of the reasonableness test.

Изменение 10

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. Когато кандидатът е 
непридружено лице, ненавършило 
пълнолетие, съществуващите мерки 
за обезпечаване на сигурни и 
конкретни грижи и режим на 
попечителство, съответстващи на 
най-добрия интерес на 
непридруженото лице, ненавършило 
пълнолетие, се включват в оценката, 
предвидена в параграф 1. За тази цел 
държавите-членки гарантират 
получаването и ползването 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. Има малка 
вероятност настоящият параграф да 
бъде приложен, ако преследването се 
извършва от държавата или нейни 
представители. 

Or. en
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Обосновка

i) When that applicant is an unaccompanied minor, the availability of secure and concrete 
care and custodial arrangements, which are in the best interests of the unaccompanied minor, 
must be part of the assessment under paragraph 1.
ii) Information gathered should also be used in the evaluation process. This adds to a more 
effective evaluation and reduces the possibility of legal challenge.
iii) This is in line with the Michigan Guidelines on the International Protection of Refugees 

which state that "there must be a reason to believe that the reach of the agent or author of 
persecution is likely to remain localised outside the designated place of internal relocation.
There should therefore be a strong presumption against finding an 'internal protection 
alternative' where the agent or author of the original risk of persecution is, or is sponsored 
by, the national government”.

Изменение 11

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

Обосновка

В много държави-членки на ЕС, както и в международното право вече е достатъчно 
едно от двете изисквания да е изпълнено за определяне на принадлежността на 
дадена социална група. Тази практика следва да се прилага на равнището на ЕС, за да 
се избегнат евентуални слабости по отношение на закрилата и за подобряване на 
съгласуваността между политиките на държавите-членки в областта на 
предоставянето на убежище.
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Изменение 12

Предложение за директива
Член 10 - параграф 1 - 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, включително 
и половата идентичност, следва да 
бъдат надлежно отчетени за 
установяването на принадлежност към 
определена социална група или 
откриването на характерна черта на 
такава група .

Or. en

Изменение 13

Предложение за директива
Член 23 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите-членки могат да решат, 
че настоящият член се прилага и по 
отношение на други близки роднини, 
които живеят в семейството към датата 
на отпътуване от страната на произход и 
които следователно са били изцяло или 
основно на издръжка на лицето, на 
което е предоставена международна 
закрила .

5. Държавите-членки вземат предвид 
факта, че настоящият член се прилага 
и по отношение на други близки 
роднини, които живеят в семейството 
към датата на отпътуване от страната на 
произход и които следователно са били 
изцяло или основно на издръжка на 
лицето, на което е предоставена 
международна закрила .

Or. en
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Обосновка

Това ще доведе до хармонизиране на практиките на държавите-членки.

Изменение 14

Предложение за директива
Член 31 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Като  вземат под внимание върховния 
интерес на лицето, ненавършило 
пълнолетие, държавите-членки създават 
процедури за издирването на членовете 
на семейството на непридруженото 
лице, ненавършило пълнолетие, във
възможно най-кратък срок след 
предоставянето на международната 
закрила . В случай че съществуват 
заплахи за живота или физическата 
цялост на едно лице, ненавършило 
пълнолетие, или на неговите близки, 
особено ако те са останали в страната на 
произход, трябва да се положат грижи 
за запазване на тайната при събирането, 
обработването и разпространението на 
информациите относно тези лица.

5. Като  вземат под внимание върховния 
интерес на лицето, ненавършило 
пълнолетие, държавите-членки създават 
процедури за издирването на членовете 
на семейството на непридруженото 
лице, ненавършило пълнолетие, на 
мястото на подаване на заявлението 
за международната закрила. В случай че 
съществуват заплахи за живота или 
физическата цялост на едно лице, 
ненавършило пълнолетие, или на 
неговите близки, особено ако те са 
останали в страната на произход, трябва 
да се положат грижи за запазване на 
тайната при събирането, обработването 
и разпространението на информациите 
относно тези лица.

Or. en

Обосновка

Започването на процедури за издирване на членовете на семейството на мястото на 
подаване на заявлението, както е предвидено в предложението на Комисията за 
преработка на Директивата относно условията на приемане, би било желателно и би 
осигурило съгласуваност между двете директиви.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Предложението на Комисията цели преработка (частично изменение) на 
първоначалната Директива 2004/83/ЕО. Европейският парламент беше само 
консултиран за първоначалното предложение. Сега, след влизането в сила на Договора 
от Лисабон, Парламентът участва в процеса на съвместно вземане на решения. 
Съществуващата директива съдържа два основни елемента: основанията, на базата на 
които дадено лице отговаря на изискванията за получаване на статут на бежанец 
или субсидиарна закрила и съдържанието на тази закрила във връзка с пребиваването, 
осигуряването на заетост и социалните права на територията на държавата-членка, 
отговаряща за закрилата.

Комисията е представила предложение за преработка (Директива COM (2009) 551 
окончателна 2) поради необходимостта от преразглеждане на предходната директива и 
развиващата се съдебна практика. Ясно е също така, че на практика между държавите-
членки има значителни различия по отношение на прилагането на настоящата 
директива. Това води до големи разлики в процента на признаване като цяло и до риск 
от продължаване на вторичното движение на кандидатите. Някои от различията могат 
да бъдат преодолени чрез по-добро сътрудничество, в което новата Европейска служба 
за подкрепа в областта на убежището следва да играе важна роля, но същевременно 
законодателната рамка (самата директива) трябва да се изясни, за да се осигури по-
силна и ясна рамка за процеса на прилагане.

Като цяло докладчикът приветства предложените от Комисията промени и ще внесе 
няколко изменения във връзка с това. 

Една от важните промени, които Комисията предлага, е по-тясното сближаване на 
двете категории закрила, като по този начин се прави позоваване на лицата, на които е 
предоставена международна закрила (член 1, 2б, 2й и др.) Това ще напомни на 
прилагащите органи, че двете категории закрила са взаимно допълващи се. 
Субсидиарната закрила е не по-малко важна за лицата, изправени пред опасност от 
тежки посегателства, ако се върнат в своята страна на произход. Предложението на 
Комисията също така цели още по-голямо сближаване на правата в рамките на 
съдържанието на закрилата (членове 22-27,29,30,33,34 и свързаните с тях 
съображения). Повечето държави-членки вече почти не правят разлика между двете 
групи: само три държави-членки ограничават пълния достъп до пазара на труда за 
лицата, на които е предоставена субсидиарна закрила; една държава-членка допуска 
разлика в третирането по съображения за достъпа до здравна помощ; осем страни 
ограничават срока на разрешението за пребиваване за тази група, като това може би 
отразява становището на някои хора, че потребностите на лицата, нуждаещи се от 
субсидиарна закрила, ще бъдат само краткосрочни, но това не е така. Следователно 
предложенията на Комисията изглежда отразяват позициите на държавите-членки.

Докладчикът предложи малък брой изменения, свързани с пола и половата идентичност 
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(съображения 15 и 29, член 10.1г), в допълнение към предложението на Комисията 
относно член 10. Някои държави-членки имат добри практики в тази област, но други 
са по-малко склонни да отдадат необходимото значение на този въпрос.

Докладчикът предложи допълнително изменение на член 10 г): двете условия, 
приложими за групите, следва да бъдат алтернативни и кумулативни. Касае се за важно 
разграничение във връзка с оценката на нуждите от закрила и то следва да се изясни, за 
да се доближи повече до текста на Конвенцията за бежанците.

Други изменения, предложени от докладчика, се отнасят за децата: върховният интерес
на детето е разгледан в предложението на Комисията по отношение на съображение 17. 
Докладчикът счита, че тази идея следва да се доразвие, за да се конкретизират 
резултатите от нейното изпълнение и също така предложи член 2, параграф l да се 
свърже със съображението, като този въпрос се включи в действащия текст. 
Предлаганото изменение на член 8, параграф 2 се отнася по-специално за грижите за 
непридружените лица, ненавършили пълнолетие. Осигуряването на непрекъснати 
грижи за тези деца е насока, която трябва да се следва в рамките на цялата Обща 
европейска система за предоставяне на убежище (ОЕСУ); в тази връзка е и 
предлаганото изменение на член 31, параграф 5. Докладчикът призовава Комисията и 
Съвета да обсъдят необходимостта от осигуряване на приемственост, не на последно 
място във връзка с попечителството над тези деца. 

Също така докладчикът би приветствал, ако Съветът и Комисията уточнят начина за 
най-добро решаване на въпроси, свързани с обичайни практики, когато това води до 
явна заплаха за лицата, които се противопоставят на тези практики или за които се 
счита, че са ги престъпили. Ще има ли нужда от законодателен текст, който да пояснява 
необходимостта от отчитане на този факт или ще бъде достатъчно да се предоставят 
ясни насоки?

Предложенията във връзка с определението за семейство също имат последици за 
децата. Докладчикът приветства предложенията на Комисията, отнасящи се до 
семейните непълнолетни лица, които са малка група, но чиито нужди от закрила не 
бива да зависят от семейното им положение. Много експертни групи отбелязват, че 
невинаги се прави пълна оценка на нуждите от закрила на семействата, създадени  по 
време на бягство или при пристигането им, и че може да се наложи тези семейства да 
бъдат разделени в хода на процедурата. Това може да се разглежда като посегателство 
на правото на семеен живот. 

Член 7 се отнася за субектите на закрилата. Силно е застъпено мнението, че по правило 
само държавите могат да се разглеждат като субекти на закрилата: международните 
органи не притежават характеристиките, присъщи за държавата, и не могат да бъдат 
страни по международни конвенции. Предложеното от Комисията изменение на този 
член цели повишаване на изискванията по отношение на недържавните субекти, ако 
може да се приеме, че те са в състояние да осигурят ефективна и трайна закрила. 
Докладчикът е решил да промени този член, за да се постигнат ефективни условия за 
държавните и недържавните субекти.

Член 8 се отнася за закрилата в рамките на страната, от която лицето бяга. Докладчикът 
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предложи запазване на оригиналния текст на член 8, параграф 1, в допълнение към 
предложението на Комисията. Докладчикът беше информиран, че тук понятието 
"разумно", както и пояснението на Комисията са важни от правна гледна точка. . 
Докладчикът смята да представи други подходящи изменения на член 11 и член 16, 
касаещи прекратяването на статута.

Докладчикът изразява съжаление, че дори в ограничения обхват на преработеното 
предложение не са били разгледани някои важни правни въпроси като тези, които са 
свързани с членове 14 и 19, както и въпроса за забраната за връщане, който се отнася за 
лицата, лишени от хуманитарна закрила.  По принцип не са разгледани други въпроси, 
свързани с недържавните субекти за закрила като международните органи. Затова 
докладчикът включи специфични членове в клаузата за преразглеждане.

Но като цяло докладчикът препоръчва на Европейския парламент да приеме 
предложенията на Комисията. Докладчикът изразява надежда, че неговите изменения 
ще бъдат оценени като конструктивни и очаква отговора на комисията.
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ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО ОТ КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ

COMMITTEE ON LEGAL AFFAIRS

CHAIRMAN

Ref.: D(2010)5206

Mr Fernando LOPEZ AGUILAR
Chair of Civil Liberties, Justice
and Home Affairs Committee
ASP 11G306
Brussels

Subject: Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on 
minimum standards for the qualification and status of third country nationals 
or stateless persons as beneficiaries of international protection and the content 
of the protection granted
COM(2009) 551 final of 21.10.2009 - 2009/0164 (COD)

Dear Chairman,

The Committee on Legal Affairs, which I am honoured to chair, has examined the proposal 
referred to above, pursuant to Rule 87 on Recasting, as introduced into the Parliament's Rules 
of Procedure.

Paragraph 3 of that Rule reads as follows:

"If the committee responsible for legal affairs considers that the proposal does not entail any 
substantive changes other than those identified as such in the proposal, it shall inform the 
committee responsible.

In such a case, over and above the conditions laid down in Rules 156 and 157, amendments 
shall be admissible within the committee responsible only if they concern those parts of the 
proposal which contain changes.

However, if in accordance with point 8 of the Interinstitutional Agreement the committee 
responsible intends also to submit amendments to the codified parts of the Commission 
proposal, it shall immediately notify its intention to the Council and to the Commission, and 
the latter should inform the committee, prior to the vote pursuant to Rule 54, of its position on 
the amendments and whether or not it intends to withdraw the recast proposal."

Following the opinion of the Legal Service, whose representatives participated in the 
meetings of the Consultative Working Party examining the recast proposal, and in keeping 
with the recommendations of the draftsperson, the Committee on Legal Affairs considers that 
the proposal in question does not include any substantive changes other than those identified 
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as such in the proposal or in the opinion of the Consultative Working Party and that, as 
regards the codification of the unchanged provisions of the earlier acts with those changes, the 
proposal contains a straightforward codification of the existing texts, without any change in 
their substance.

Furthermore, pursuant to Rules 87, the Committee on Legal Affairs considered that the 
technical adaptations suggested in the opinion of the abovementioned Working Party were 
necessary in order to ensure that the proposal complied with the recasting rules.

In conclusion, after discussing it at its meeting of 27 January 2010, the Committee on Legal 
Affairs, by 22 votes in favour and no abstentions1, recommends that your Committee, as the 
committee responsible, proceed to examine the above proposal in keeping with its suggestions 
and in accordance with Rule 87.

Yours faithfully,

Klaus-Heiner LEHNE

Encl.: Opinion of the Consultative Working Party.

                                               
1 Klaus-Heiner Lehne, Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Marielle Gallo, Alajos Mészáros, Lidia 
Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Alexandra Thein, 
Diana Wallis, Cecilia Wikström, Christian Engström,  Jiří Maštálka, Francesco Enrico Speroni, Piotr Borys, 
Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner, Arlène McCarthy, Toine Manders, Eva Lichtenberger,  Sajjad Karim.
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ПРИЛОЖЕНИЕ: СТАНОВИЩЕ НА КОНСУЛТАТИВНАТА ГРУПА НА ПРАВНИТЕ 
СЛУЖБИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, НА СЪВЕТА И НА КОМИСИЯТА

КОНСУЛТАТИВНА ГРУПА
НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ

Брюксел,  23 Ноември 2009 г.

СТАНОВИЩЕ

НА ВНИМАНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
НА СЪВЕТА
НА КОМИСИЯТА

Предложение за директива на Европейския парлемнт 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 
(преработка)
COM(2009)0551 от 21.10.2009 г. – 2009/0164(COD)

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

В хода заседанието1, след като разгледа предложението за директива на Европейския 
парламент и на Съвета за преработка на Директива 2004/83/ЕО на Съвета от 29 април 
2004 година 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, консултативната работна група констатира 
единодушно следното.
1) В член 9, параграф 3, първоначалната формулировка „Съгласно член 2, буква в)“
следва да се адаптира така, че да гласи „Съгласно член 2, буква г)“.
2) В член 19, параграф 1, думите „след влизането в сила на настоящата директива“
следва да се адаптират така, че да гласят „след влизането в сила на Директива 
2004/83/ЕО“.

3) В член 23, параграф 2, препратката към „членове 24—34“ следва да се адаптира така, 
                                               
1 Консултативната работна група разполагаше с текста на предложението на английски, френски и 
немски език, като за основа беше ползван текстът на английски, който е език на оригинала за 
разглеждания текст.
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че да препраща към „членове 24—27 и 29—35“.

4) В член 39, параграф 1, алинея първа, последното изречение „Те незабавно 
предоставят на  Комисията текста на тези разпоредби и таблица на 
съответствието на тези разпоредби с настоящата директива“ е следвало да се 
отбележи чрез маркиране в сиво, което се използва обикновено за отбелязване на 
съществени промени в преработени текстове.

5) В член 39, параграф 2, последните думи „и таблица на съответствието на тези 
разпоредби с настоящата директива“ е следвало да се отбележат чрез маркиране в 
сиво.
6) В член 42, последните думи от член 40 от Директива 2004/83/ЕО на Съвета („в 
съответствие с Договора за създаване на Европейската общност“) следва да бъдат 
повторно въведени.

7) В приложение I, част Б, посочването на срока 10 октомври 2006 г. следва да се 
замени с 9 октомври 2006 г.

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

C. PENNERA J.-C. PIRIS L. ROMERO REQUENA
Юрисконсулт Юрисконсулт Генерален директор


