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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

27.2.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0767/2012, внесена от Norbert Friedrichs, с германско 
гражданство, от името на Pro Asyl, подкрепена от два подписа, относно 
изменение на Директивата за убежището

Относно: Петиция 1073/2012, внесена от Rita Ißleib, с германско гражданство, 
подкрепена от 5 подписа, относно положението на бежанците в 
Германия и Европа

1. Резюме на петиция 0767/2012

Във връзка с изменението на Директивата за убежището вносителят на петицията 
призовава Европейския парламент да се противопостави на всяко предложение, 
насочено към задържане на търсещите убежище и да гарантира, че това няма да се 
превърне в правило в Европейския съюз. Той счита, че не може да има разумна 
обосновка за задържането на търсещите убежище, за които бягството не е 
престъпление.

Резюме на петиция 1073/2012

Вносителката на петицията изразява сериозна загриженост относно положението, в 
което се намират бежанците в Германия и Европа.  Според нея, законите относно 
бежанците са станали изключително нечовешки.  Тя споменава отношението към 
бежанците по външните граници на ЕС, което е шокиращо и недостойно за човешки 
същества. Вносителката на петицията счита, че проблемът с бежанците в ЕС лесно 
може да се преодолее посредством правилните мерки, основаващи се на зачитането на 
правата на човека.  Тя призовава Европейския парламент да не приема повече 
законодателство срещу бежанците, а да формулира нова хуманитарна политика за 
бежанците, която да не принуждава бежанците да плащат цената на икономическата и 
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паричната криза.  Тя вярва, че християнските и хуманитарни ценности ще победят.

2. Допустимост

0767/2012: Обявена за допустима на 11 октомври 2012 г.
1073/2012: Обявена за допустима на 7 декември 2012 г.

Комисията е приканена да предостави сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 27 февруари 2013 г.

Комисията е предложила изменения на настоящите инструменти в областта на 
убежището, с цел да се гарантират по-добри и по-хармонизирани стандарти на 
отношение към лицата, търсещи убежище и лицата, които се ползват от международна 
закрила. 

Изменената Директива за признаването вече е приета от двамата съзаконодатели, като е 
постигнато политическо споразумение относно предложенията за изменение на 
Директивата относно условията на приемане и Регламента от Дъблин. Преговорите 
относно предложението на Комисията за изменение на Директивата за процедурите за 
убежище продължават. 

Инструментите, относно които е постигнато съгласие, съответстват изцяло на целите на 
предложенията на Комисията. По-конкретно, те гарантират, че задържането на лица, 
търсещи убежище, е мярка, до която се прибягва единствено в изключителни случаи и 
след като е било установено, че по-малко принудителни мерки не биха могли да бъдат 
ефективно приложени. Преразгледаните инструменти също така въвеждат важни 
гаранции, като достъп до безплатна правна помощ и ефективни правни средства за 
защита, и осигуряват по-добра закрила на уязвимите лица, като например 
непълнолетните/малолетните лица и жертвите на изтезания. 

Измененото законодателство, заедно с Хартата на основните права на Европейския 
съюз, ще гарантира, че правната рамка на Съюза в областта на предоставянето на 
убежище е напълно в съответствие с Женевската конвенция за статута на бежанците от 
1951 г. и с други приложими международни стандарти. 

Освен това, Комисията, в ролята си на пазител на правото на ЕС, следи за правилното 
транспониране и прилагане от страна на държавите членки на достиженията на правото 
на ЕС в областта на предоставянето на убежище. При установяване на проблеми, 
Комисията предприема подследващи мерки, съвместно с органите на съответните 
държави членки, по подходящ начин, включително посредством производство за 
установяване на неизпълнение на задължения, с оглед на тяхното разрешаване.


