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Комисия по петиции

27.1.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0521/2011, внесена от Fenderico Gianluca, с италианско
гражданство, от името на „Lega Nord Martellago“, относно обща европейска 
политика в областта на имиграцията

1. Резюме на петицията

Позовавайки си на неотдавнашната криза в Либия и последвалата вълна от бежанци и 
имигранти от Магреб, достигащи до италианското крайбрежие, в петицията се посочва 
необходимостта от същинска обща европейска политика в областта на имиграцията. 

Според вносителя на петицията съобщението на Европейската комисия от 17 юни 
2008 г. „Обща имиграционна политика за Европа: принципи, действия и инструменти“ 
(COM(2008)0359) не е приведено в действие от европейските институции.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 13 септември 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 27 януари 2012 г.

Коментари на Комисията

Проблемите с миграцията имат значително политическо влияние върху ЕС. Една обща 
имиграционна политика представлява основен приоритет за ЕС, за да се постигне успех 
едновременно в извличането на ползите и в справянето с предизвикателствата. Тази 
обща политика следва да бъде насочена към координиран и цялостен подход към 
имиграцията на европейско, национално и регионално ниво. В своето съобщение от 
2008 г., Комисията изложи десет общи принципа (групирани в три направления: 



PE480.716v01-00 2/3 CM\890565BG.doc

BG

просперитет, сигурност и солидарност), посочвайки примери за конкретни действия, 
които да се извършат на различни равнища. Това съобщение послужи за основа на 
разработката на Европейския пакт за имиграцията и убежището1, приет от Европейския 
съвет на 24 октомври 2008 г., и даде тласък за разработване на обща политика на ЕС, 
състояща се от пет основни ангажимента. Основната му предпоставка остава валидна. 

Междувременно, последните събития по Южното Средиземноморие допълнително 
засилиха нуждата от обща политика на ЕС в областта на имиграцията и убежищата. В 
светлината на това развитие, съобщението на Комисията относно миграцията2, прието 
на 4 май 2011 г., излага приоритетите за провеждане на политика за миграцията, която 
да се базира на осигуряване на ефективното й управление, така че нуждата от засилена 
мобилност да не подрива сигурността на външните граници на Съюза. Съобщението 
постави новите и бъдещите предложения за политики в подробна рамка, в която се 
вземат предвид всички съществени аспекти и в която на ЕС и неговите държави членки 
се дава възможност да управляват в сигурна среда убежището, миграцията и 
мобилността на граждани на трети държави.

Съобщението призна също уязвимостта на някои участъци от външните граници на ЕС 
(по-конкретно по Южното Средиземноморие и на сухоземната граница между Гърция и 
Турция) и подчерта, че „някои държави членки като Италия, Малта, Гърция и Кипър 
са по-пряко изложени на масови притоци на незаконни имигранти и в по-ограничена 
степен, на хора, нуждаещи се от международна закрила. Това не е само национален 
проблем, а е необходимо също да се разглежда на равнище ЕС и изисква истинска 
солидарност между държавите членки.“

ЕС отговори на това предизвикателство чрез политика, оперативни и финансови 
средства. Онези държави членки, които са най-изложени на нарастващите потоци от 
лица, търсещи убежище и нередовни мигранти, получиха помощ за финансовите 
последствия от разселването (около €25 милиона от Фонда за външни граници и 
Европейския бежански фонд). Комисията признава нуждата от засилена солидарност на 
ЕС по тези въпроси. Съобщението относно засилената солидарност в рамките на ЕС в 
областта на убежището, Програма на ЕС за по-добро споделяне на отговорност и 
повече взаимно доверие3, представено на 2 декември 2011 г., предлага подсилване на 
практическото, техническо и финансово сътрудничество, придвижване към по-добро 
разпределяне на отговорностите и подобрено управление на системата на убежището.

Ефективното управление на границите на Европейския съюз е предпоставка за доверие 
в Съюза и извън него. С премахването на контрола на вътрешните граници, държавите 
членки имат отговорност да контролират своите външни граници от името на другите 
държави членки. Това изисква значително сътрудничество и общи високи стандарти. 
Предвидени са допълнителни стъпки за подсилване на външните граници на ЕС, за да 
се запази постигнатото от Шенген и да се подготви пътя за постоянното му развитие. 

Освен това е необходима ясна система за управление на Шенген. Затова, на 16 

                                               
1 Документ на Съвета 13440/08 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st13/st13440.en08.pdf
2 COM(2011)0248 http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/docs/1_EN_ACT_part1_v11.pdf
3 COM(2011)0835 http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/docs/201112/1_EN_ACT_part1_v6.pdf
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септември 2011 г. Комисията прие две законодателни предложения1, целящи по-добра 
защита на свободното придвижване на гражданите на ЕС и законно пребиваващите 
граждани на трети държави, и гарантиране на координиран европейски отговор. В 
същото време цели да подсили взаимното доверие между държавите членки, взимайки 
предвид всяка сериозна заплаха за обществения ред и вътрешната сигурност, и да 
осигури действия за справяне с непредвидени спешни случаи, както и с постоянни 
недостатъци в управлението на част от външната граница на ЕС.

Заключение

Комисията счита, че реализираните до момента постижения демонстрират силна 
ангажираност на европейско равнище: въпреки това, според съществуващата правна 
рамка на ЕС за миграцията и убежището, държавите членки остават пряко отговорни за 
някои въпроси от решаващо значение.

ЕС имаше значителен принос в борбата с кризата в Средиземноморието, не само чрез 
предложената на засегнатите държави членки пряка помощ (финансова и оперативна) 
за по-добро справяне с увеличения брой пристигащи бежанци и нередовни мигранти, 
но и чрез разглеждане на ситуацията в Южното Средиземноморие (по-конкретно с 
предоставяне на помощ за бежанците чрез вземане на мерки по отношение на 
причините в основата на миграцията в техните държави на произход, както и чрез 
развитие на сътрудничество със съседните на ЕС държави). 

Бяха положени изключителни усилия за прилагане и постоянно развитие на обща 
европейска имиграционна политика, въпреки настоящите ограничени компетенции и 
ресурси. Вносителят на петицията може да бъде сигурен, че това ще продължи, също и 
в тясно сътрудничество не само с другите институции на ЕС, но и с държавите членки и 
трети държави в духа на взаимно доверие и солидарност. За да се преодолее текущата 
разпокъсана рамка и да се постигне установяване на наистина обща европейска 
политика относно миграцията, трябва да бъде установен проактивен дългосрочен 
ангажимент от страна на всички държави членки. 

                                               
1 http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/docs/20110916/1_EN_ACT_part1_v6.pdf
http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/docs/20110916/1_EN_ACT_part1_v10.pdf


