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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

29.11.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1596/2012, внесена от Люси Хард, с германско гражданство, от 
името на Jugendliche ohne Grenzen, подкрепена от близо 25 организации и 
стотици подписи, относно човешките права на бежанците в Европа

1. Резюме на петицията

Вносителите на петицията призовават политиците в рамките на целия ЕС, на 
европейско, национално, регионално и местно равнище, да зачитат правата на детето и 
човешките права на бежанците. Те подкрепят премахването на опасните гранични 
укрепления, бежанските лагери и затворите за бежанци. Те също така призовават за 
прекратяване на дискриминацията срещу бежанците и се обявяват за достъп до 
образование и платена професионална заетост за бежанците.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 22 май 2013 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 29 ноември 2013 г.

Вносителите на петицията, подкрепена от около 25 организации, както и от стотици 
подписи, призовават политиците в целия ЕС да се зачитат правата на децата и правата 
на човека на граждани на трети държави. Вносителите на петицията считат, че правата 
на децата и човешките права на гражданите на трети държави не се прилагат изцяло в 
ЕС, най-вече поради ограничения на свободното движение на лица, които не са 
граждани на ЕС, граничния контрол, задържането и принудителното връщане. 
Вносителите на петицията считат, че Европа води необявена война срещу бежанците и 
мигрантите.
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По-специално вносителите на петицията призовават ЕС да:

- защитава правата на бежанците в контекста на контрола по границите, включително и 
в открито море; 

- сложи край на операциите, осъществявани от агенцията Frontex, които противоречат 
на правата на човека и и отказват на бежанците влизане по външните граници на ЕС;

- спасява хора по море на път за Европа и да подкрепя тези, които спасяват живота на 
бежанците;

- отвори границите за бежанци, да подкрепя правото на свобода на движение, да 
разрешава на всички да избират мястото и държавата, където искат да живеят;

- създаде закон, който да сложи край на дискриминацията срещу тези „бежанци“, които 
биват толерирани, който да дава най-малко на „хората без документи“ достъп, без страх 
от депортиране, до здравеопазване, образование и основни права във връзка с 
трудовата заетост; 

- обучава органите, полицията и военните относно расизма; 

- предоставя за всички, независимо от статута на пребиваване, достъпни възможности 
за изучаване на езици и обучение;

- сложи край на задържането в лагери и затвори и разделянето на семейства;

- позволява на хората, които са били депортирани и за които Европа се е превърнала в 
дом, да се завръщат в Европа.

Наблюдения на Комисията относно петицията

Зачитането на основните права на мигрантите, включително на лицата, търсещи 
убежище, и бежанците, е основна задача, която държавите членки трябва да 
изпълняват, когато прилагат законодателството на ЕС. В допълнение към това, в 
съответствие с Хартата на основните права, във всички действия, свързани с децата, 
независимо дали са предприети от публични органи или частни институции, висшият 
интерес на детето трябва да бъде от първостепенно значение. По този начин във всички 
области на политиката, включително в областта на убежището и миграцията, 
държавите членки трябва да гарантират пълно съответствие с принципа на висшите 
интереси на детето.1

Свободното движение на хора е основно право, от което се ползват всички граждани на 
ЕС. Създаването на пространство на свобода, сигурност и правосъдие без вътрешни 
граници изисква засилване на контрола на външните граници на Съюза, както и 

                                               
1 Достиженията на правото на ЕС и документите относно правата на детето са събрани в документ, който 
може да бъде намерен на следния адрес в интернет: http://ec.europa.eu/justice/fundamental-
rights/files/eu_acquis_2013_en.pdf
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регулирането на влизане и пребиваване на граждани на трети държави, включително 
чрез обща политика за убежището и имиграцията. Трябва да бъде намерен баланс 
между гарантирането на достъпа до ЕС, наред с другото, за тези лица, които може да се 
нуждаят от международна закрила, като същевременно се гарантира контролът на 
външните граници на държавите членки. На свой ред това ще подпомага борбата срещу 
явления като незаконната имиграция и трафика на хора. 

Правото на ЕС налага ограничения върху способността на кандидата за убежище да 
пътува до други държави, преди компетентната държава членка да вземе решение  
неговото заявление за убежище. Въпреки това, лицата, на които е предоставен статут на 
бежанец, имат право да се движат свободно в рамките на Шенгенското пространство 
при същите условия, както и всяко друго лице, пребиваващо законно на територията на 
ЕС. 

Законодателната рамка на ЕС относно управлението на външните граници подчертава 
задължението на държавите членки да спазват основните права. Когато извършват 
дейности по граничен контрол, независимо дали действат самостоятелно, в 
сътрудничество помежду си или с трети държави, както и в съвместна операция под 
координацията на агенцията Frontex, държавите членки трябва да спазват основните 
права и те не трябва да предприемат мерки в нарушение на принципа на неотблъскване. 
По-специално Кодексът на шенгенските граници1, който е основният правен 
инструмент за определяне на задълженията на държавите членки по отношение на 
управлението на външните граници, прави изрично позоваване на Хартата на 
основните права и на принципа на неотблъскване. В Кодекса на шенгенските граници 
се предвижда, че граничната охрана трябва изцяло да зачита човешкото достойнство 
при изпълнение на своите задължения, особено по отношение на уязвимите лица, и че 
всички мерки, които се предприемат от граничната охрана, следва да бъдат 
пропорционални и недискриминационни. 

Притесненията относно защитата на основните права по време на съвместни операции 
и други дейности, координирани от агенцията FRONTEX, са разгледани в последните 
изменения на Регламента за Frontex2 и Решение № 2010/252/ЕС3 на Съвета. Новите 
правила, които уреждат дейността на агенция Frontex, доведоха до значителни 
промени, като например създаването на стратегия за основните права от Агенцията, 
създаването на консултативен форум по въпросите на основните права с участието на 
международни организации и НПО, както и назначаването на служител по въпросите 
на основните права, който следи за дейностите на Агенцията, за да се гарантира, че 
защитата на основните права е гарантирана. 

                                               
1 Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 година за създаване 
на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските 
граници), ОВ L 105, 13.4.2006 г.
2 Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета от 26 октомври 2004 г. за създаване на Европейска агенция за 
управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите — членки на 
Европейския съюз (ОВ L 349, 25.11.2004 г., стр. 1).
3 Решение на Съвета от 26 април 2010 година за допълнение на Кодекса на шенгенските граници по 
отношение на наблюдението на морските външни граници в контекста на оперативното сътрудничество, 
координирано от Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните 
граници на държавите — членки на Европейския съюз, ОВ L 111, 4.5.2010 г., стр. 20.
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В съответствие с регламента за Frontex, държавата членка, която е домакин на 
операция, координирана от агенцията Frontex трябва да предвижда подходящи 
дисциплинарни мерки при нарушения на основните права или задълженията за 
международна закрила, които възникват по време на извършване на дадена операция. 
Освен това, операциите на Frontex трябва да бъдат временно преустановени или да се 
прекратени изцяло или частично, ако изпълнителният директор на Агенцията счита, че 
подобни нарушения са сериозни или вероятно да продължи тяхното извършване.

Решение № 2010/252/ЕС1 на Съвета урежда морските операции по наблюдение на 
границите, координирани от агенция Frontex, включително спасителните операции, 
които могат да възникнат по време на тези операции по наблюдение. Въпреки че 
Frontex не е орган за издирване и спасяване, тя е натоварена с предоставянето на 
държавите членки на засилена техническа и оперативна помощ, като се взема предвид, 
че някои ситуации могат да включват хуманитарни кризи и спасяване по море. Решение 
№ 2010/252/ЕС на Съвета подчертава задължението на държавите членки за спазване на 
основните права по време на операциите по наблюдение на морските граници, 
координирани от агенция Frontex. В него се определя изрично принципът на 
неотблъскване, като се посочва ясно, че този принцип се прилага също така в открито 
море. 

В съответствие с Регламента за Frontex и Решение № 2010/252/ЕС на Съвета, 
служителите на граничната охрана, участващи в операции, координирани от Frontex, 
трябва да бъдат обучени относно основните права и международния режим за 
издирване и спасяване. 

Ако бъде приет, предложеният регламент за създаване на Европейска система за 
наблюдение на границите (EUROSUR)2, би представлявал система за сътрудничество и 
обмен на информация между държавите членки и Frontex, така че държавите членки да 
бъдат в състояние да управляват своите граници по съвместен и ефективен начин. 
Целите на EUROSUR, както е предложено от Комисията, са предотвратяване на 
незаконното преминаване на границите, на трансграничната престъпност и 
намаляването на загубата на човешки животи по море. EUROSUR е предназначена да 
бъде многоцелева система, която ще предоставя на държавите членки по-добра 
представа за това, което се случва по море, и поради това е възможно да бъде 
използвана като инструмент, който ще допринася за подобряване на способността на 
държавите членки да спасяват човешки живот по море.

Правото на убежище е гаранция съгласно правото на ЕС и международното право. 
Законодателството на ЕС съдържа задължителни разпоредби, задължаващи държавите 
членки да гарантират достъп до процедурите за гражданите на трети държави, които 
търсят международна закрила. По-специално, в Директивата за процедурите за 
убежище3 се посочва, че всички граждани на трета държава, които търсят 
                                               
1 На 5 септември 2012 г. това решение беше отменено с решение на Съда на Европейския съюз по дело 
C-355/10, но то остава в сила до неговото заменяне от нови правила. На 12 април 2013 г. Комисията 
представи предложение за регламент, който да замени това решение (COM(2013) 197 окончателен).
2 Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейската 
система за наблюдение на границите (EUROSUR) 12 декември 2011 г., COM(2011) 873 окончателен.
3 Директива 2005/85/ЕО на Съвета от 1 декември 2005 г. относно минимални норми относно процедурата 
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международна закрила на територията на държава членка, имат право да подадат 
заявление за убежище и да установят връзка с националните органи, оправомощени да 
регистрират и проучват подадените от тях заявления. Това е основна гаранция в 
достиженията на правото на ЕС в областта на убежището, за да се гарантира, че 
гражданите на трети държави не се изпращат обратно от държавите членки, за да бъдат 
подлагани на преследване.

Достиженията на правото на ЕС в областта на убежището предлагат процедурни 
гаранции и подходяща защита само на граждани на трети държави, които се намират на 
територията, включително на границата, в териториалните води или в транзитните зони 
на държавите членки. Исканията за убежище, изразени извън територията на държава 
членка, включително в открито море, не попадат в обхвата на достиженията на правото 
на ЕС в областта на убежището. При все това, както е посочено по-горе, при 
извършване на наблюдение на границите в открито море държавите членки трябва да 
спазват принципа на неотблъскване. 

Освен това новоприетото законодателство в областта на убежището1 ще повиши 
степента на хармонизация и ще доведе до повишаване на стандартите в съответствие с 
международните задължения. Що се отнася до процедурата за предоставяне на 
убежище в частност, преразгледаната Директива за процедурите за убежище2 засилва 
разпоредбите, предназначени да гарантират достъп до процедурите за предоставяне на 
убежище за лица, които може да се нуждаят от международна закрила. Например, 
понастоящем в директивата се прави уточнението, че служителите, които първи влизат 
в контакт с лица, търсещи международна закрила, и в частност служителите, които 
осъществяват наблюдение на сухопътните или морските граници или извършват 
гранични проверки, следва да получат инструкции и необходимото обучение за 
разпознаване и обработка на искания за международна закрила.

Преразгледаната Директива за условията на приемане3 и Директивата за връщането4

съдържат ясни и строги правила за задържане на лицата, търсещи убежище, и 
гражданите на трети държави, които подлежат на решение за връщане, които правила 
имат за цел да се гарантира, че задържането не е произволно и че основните права се 
зачитат във всички случаи. По-конкретно, задържане може да се извършва само при 
определени условия и с а м о  ако това е в съответствие с принципите на 
пропорционалност и необходимост, след индивидуално разглеждане на всеки отделен 
случай. Трябва да съществуват необходими правни гаранции, като например достъп до 
ефективна правна защита и безплатна правна помощ при необходимост. Условията на 
приемане при задържането също така трябва да зачитат човешкото достойнство.
                                                                                                                                                  
за предоставяне или отнемане на статут на бежанец в държавите членки.
1 Регламент № 603/2013 от 26 юни 2013 г. (Евродак), Регламент № 604/2013 от 26 юни 2013 г. (Регламент 
от Дъблин), Директива 2013/33 на Съвета от 26 юни 2013 г. година (Директива за условията на приемане) 
и Директива 2013/32/ЕС от 26 юни 2013 г. (Директива за процедурите за убежище).
2 Директива 2013/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно общите 
процедури за предоставяне и отнемане на международна закрила. Тази директива ще отмени и замени 
Директива 2005/85, считано от 21 юли 2015 г. 
3 Директива 2013/33/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година за определяне на 
стандарти относно приемането на кандидати за международна закрила. Тази директива ще отмени и 
замени Директива 2003/9, считано от 21 юли 2015 г. 
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Новото законодателство в областта на убежището признава особената уязвимост на 
малолетни и непълнолетни лица (придружавани или не) и то изрично предвижда 
допълнителни гаранции за тях. Например, съгласно преразгледаната Директива за 
условията на приемане, непридружаваните малолетни или непълнолетни лица се 
задържат само при изключителни обстоятелства, не биват задържани в затвори и се 
полагат всички усилия те да бъдат освободени във възможно най-кратки срокове.  
Задържаните малолетни лица имат възможността да се занимават с дейности за 
свободното време, включително с игри и с развлекателни дейности, подходящи за 
възрастта им. В същата директива се предвижда, че когато бъдат задържани лица от 
женски пол, търсещи убежище, държавите членки гарантират, че те се настаняват 
отделно от лицата от мъжки пол, търсещи убежище, освен ако не са членове на едно 
семейство и всички съответни лица не са дали съгласието си за това.

ЕС е поел ангажимент за зачитане на основните права и по отношение на своята 
политика относно връщането на незаконните мигранти. Правата на незаконните 
имигранти се регулират основно в Директивата относно връщането. Съдът на 
Европейския Съюз показа нагледно всеобхватното въздействие на директивата, най-
вече във важното решение по дело El Dridi1, в което Съдът е заключил, че държавите 
членки не могат да предвиждат наказателни санкции (лишаване от свобода) за 
незаконно присъствие или за неспазване на заповед за връщане. 

Директивата за връщането включва множество специфични гаранции, с които се 
гарантира, че основните права на евентуалните връщани лица са напълно спазени. 
Директивата предвижда по-специално, че лицата, които ще бъдат връщани, имат право 
на справедлив процес при вземането на решения за връщане, и изисква лицата, които 
ще бъдат връщани, да бъде давана по принцип възможността да напуснат ЕС 
доброволно. В това отношение се предоставя голяма финансова помощ по линия на 
Европейския фонд за връщане с цел финансиране на програми, насочени към 
улесняване на доброволното връщане и реинтеграция на незаконните мигранти. За 
лицата, които изчакват връщането, както и по отношение на лицата, които не могат да 
бъдат върнати (по-специално тъй като реадмисия в държавата по произход не е 
възможна), директивата осигурява достъп до основни здравни грижи. Директивата за 
връщането също така предвижда специфични гаранции за защита на семействата и 
уязвимите лица, като например непридружавани малолетни или непълнолетни лица, 
включително възможността за отлагане отстраняването при определени обстоятелства. 
Директивата за връщането също така предвижда специфични гаранции за малолетни 
или непълнолетни лица, включително правото на образование, възможността да бъдат 
задържани единствено по изключение и ако е такъв случаят, да бъдат настанявани при 
подходящи условия за живот. 

Така в съответствие с Директивата относно връщането държавите членки трябва да 
гарантират за всички незаконни мигранти достойно третиране по време на процедурите 
за връщане, които трябва да са справедливи и прозрачни. Гражданите на трети 
държави, върнати в родните си държави при прилагане на Директивата относно 
                                               

1 Дело C-61/11 PPU.
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връщането и желаещи да се върнат обратно в една от държавите — членки на 
Европейския съюз, трябва да подадат заявление за разрешение за влизане и 
пребиваване пред компетентните органи на държава членка, в която желаят да влязат и 
да живеят. Органите на съответната държава членка трябва да вземат решение относно 
това заявление в съответствие с правилата, определени в достиженията на правото на 
ЕС и в съответните национални правни разпоредби.

Гаранциите, предоставени от Директивата за връщане, се прилагат от момента, в който 
компетентните органи са установили, че дадено лице е незаконен мигрант. Що се 
отнася до задържането на мигранти с неуредено положение, Агенцията на Европейския 
съюз за основните права е издала насоки1, за да се гарантира, че държавите членки 
зачитат изцяло основните права и в този контекст. Въпреки че не са задължителни, тези 
насоки като цяло са отразени в ежедневната практика на държавите членки.

Комисията наблюдава отблизо спазването от страна на държавите членки на 
горепосочените задължения и, като пазителка на Договорите, не се колебае да 
предприема подходящи мерки, когато са налице явни доказателства, че дадена държава 
членка е нарушила правото на ЕС.

                                               
1Задържане на мигрантите с неуредено положение — съображения, свързани с основните права
 http://fra.europa.eu/en/news/2012/fundamental-rights-considerations-apprehending-irregular-migrants


