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Комисия по петиции

30.9.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0350/2011, внесена от Peter Oedinger, с германско гражданство, 
от името на „Eine-Welt-Initiative Korschenbroich“, подкрепена от 13 
подписа, относно приемане на бежанци в Европа

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията призовава Европейския съюз да сложи край на огромния брой 
смъртни случаи сред бежанците, които пътуват към Европа с лодки. Той счита, че 
дейностите на Frontex за връщане на хора на външните граници трябва да бъдат 
прекратени и че Frontex трябва да бъде използван за приемане на бежанци. ЕС също 
така следва да прекрати икономическата дискриминация срещу развиващите се страни, 
да провежда хуманна имиграционна политика, да уважава правата на човека и да се 
придържа към своите собствени юдеохристиянски принципи. Вносителят на петицията 
също така желае ЕС да приема бежанци от военните зони в арабския свят.

2. Допустимост

Oбявена за допустима на 28 юни 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 30 септември 2011 г.

Политическите вълнения и военните конфликти в Южното Средиземноморие доведоха 
до загубата на живота и разселването на хиляди хора. ЕС посрещна това 
предизвикателство бързо и по проактивен начин. Комисията и държавите-членки 
мобилизираха значителни средства, за да помогнат за справяне с извънредната
хуманитарна ситуация.

Комисията е добре запозната с драматичното положение на мигрантите, прекосяващи 



PE473.770v01-00 2/2 CM\879045BG.doc

BG

Средиземно море, и дълбоко съжалява за това, че толкова много хора губят живота си.
Комисията прави и ще продължи да прави всичко възможно, за да се опита да избегне 
такива трагедии и да намали броя на смъртните случаи. Ето защо съвместната операция 
Хермес 2011, координирана от Frontex, която започна на 20 февруари 2011 г., включва 
дейности по издирване и спасяване. Операцията включва също така и помощ за Италия 
по отношение на проверката и регистрацията на пристигащите мигранти.

По отношение на бежанците, изпаднали в безизходица в Либия, на 12 май 2011 г. 
Комисията организира Министерска конференция за поемане на ангажименти, на която 
държавите-членки на ЕС и други европейски страни поеха ангажимента да настанят на 
своя територия повече от 700 много уязвими бежанци в Либия , изпаднали в 
безизходица за дълъг период от време. Също така, освен горепосочената хуманитарна 
помощ, Европейската комисия възнамерява спешно да приложи Регионална програма 
за закрила, обхващаща Египет и Тунис – и когато е възможно, Либия, – насочена към 
увеличаване на възможността за подпомагане на бежанците, изпаднали в безизходица в 
тези страни, както и за развитие на законодателството и административния капацитет 
на тези страни за третиране на бежанците в съответствие с международните стандарти.
И двете инициативи ще бъдат приложени с подкрепата на Върховния комисариат на 
Обединените нации за бежанците и на Международната организация по миграцията.
Комисията изразява надежда, че тези две мерки, като част от по-широк пакет от мерки, 
които прилага ЕС, ще допринесат за намаляване на необходимостта лицата, търсещи 
закрила, да прекосяват Средиземно море, и следователно ще се намали рискът от 
трагедии в морето.

Комисията желае да осигури съгласуван подход на ЕС в областта на миграцията, 
мобилността и сигурността, особено по отношение на страните от Южното 
Средиземноморие. Разработването на обща политика на ЕС следва да се основава на 
пет ангажимента: организиране на законна миграция, борба срещу незаконната 
миграция, укрепване на външните граници, изграждане на система за убежище на ЕС и 
създаване на глобално партньорство за миграция и развитие.

По отношение по-специално на правата на търсещите убежище лица и бежанците, 
Съюзът е обявил готовност за въвеждане на Обща европейска система за убежище, 
основана на пълното и всеобхватното прилагане на Женевската конвенция за статута на 
бежанците от 1951 г. Съществува изчерпателно право на Съюза по отношение на 
убежището, което, наред с другото, гарантира достъп до процедурата за предоставяне 
на убежище, определя критериите, според които едно лице се признава за бежанец или 
за лице, ползващо се от субсидиарна закрила, и въвежда минимални стандарти за прием 
на лица, търсещи убежище. Освен това Европейският съюз наскоро създаде Европейска 
служба за подкрепа в областта на убежището с цел да подпомага по-доброто прилагане 
на общата европейска система за убежище, да укрепва практическото сътрудничество 
между държавите-членки в областта на убежището и да предоставя и/или координира 
предоставянето на оперативна подкрепа за държавите-членки, чиито системи за 
убежище и прием са подложени на особено силен натиск.


