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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.4.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0896/2012, внесена от Рен Дюлак, с френско гражданство, относно 
положението с бежанците в Патрас

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията посочва, че на бежанците в гръцкото пристанище Патрас се 
отказва достъп до основни услуги и права и че те са подложени на недостойно 
третиране от страна на гръцката полиция. Поради това тя иска Европейският парламент 
да гарантира, че положението на бежанците в Патрас е подобрено.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 6 ноември 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 април 2013 г.

Комисията е запозната с описаната ситуация и е предприела стъпки за разрешаване на 
проблемите. По-конкретно Комисията е изпратила на Гърция официално уведомително 
писмо, което представлява първият етап от едно производство за установяване на 
неизпълнение на задължения. В писмото се изразява безпокойство по повод множество 
въпроси, а именно ефективния достъп до процедурата по предоставяне на убежище, 
разглеждането на молбите за убежище, условията на приема на лицата, търсещи 
убежище, както и разглеждането на молбите за убежище на непълнолетните лица без 
придружител.
Едновременно с това Комисията, заедно с държавите членки и международните 
организации, подкрепят Гърция с оглед на осъществяването на дълбока реформа в 
нейната политика в областта на убежището и на миграцията. Тази подкрепа включва 
както финансова помощ, така и експертен опит на място, и се основава върху 
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националния план за действие, представен от Гърция на Комисията през 2010 г., в 
който се изброяват необходимите мерки за подобряване на положението. Комисията 
наблюдава отблизо изпълнението на плана за действие и развитието на събитията в 
този контекст.

Комисията няма да се поколебае да предприеме други мерки, които евентуално биха 
били необходими за гарантиране на пълното спазване на основните права на лицата, 
търсещи убежище. 


