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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.4.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1052/2012, внесена от Loukia Stergiou, с гръцко гражданство, 
относно политиките на ЕС във връзка с предоставянето на убежище на 
граждани на трети страни

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията, която посочва, че Гърция е изправена пред сериозен 
проблем, свързан с незаконната имиграция, като е набелязана от организирани 
престъпни мрежи в Турция, призовава за преразглеждане на Регламент (ЕО) 
№ 343/2003 на Съвета от 18 февруари 2003 година за установяване на критерии и 
механизми за определяне на държава членка, компетентна за разглеждането на молба за 
убежище, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета страна. 
По-конкретно, тя предлага във всяка държава членка да се създаде европейска служба, 
отговаряща за разглеждането на молбите за убежище със съдействието на експерти на 
ООН и участието на ЕС и Европейската служба за външна дейност. Тя също така 
препоръчва подписването на меморандум за разбирателство с Турция с оглед укрепване 
на външните граници на ЕС и даване на приоритет на уязвими лица, търсещи убежище.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 7 декември 2012 г.. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 30 Април 2013 г..

Комисията внесе предложение за преразглеждане на регламента „Дъблин” през 
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декември 2008 г.1, водена от двойната цел за увеличаване на ефективността на 
дъблинската система и за засилване на защитата на лицата, подали молби. След 
четиригодишни преговори между Европейския парламент и Съвета на 14 ноември 2012 
г. беше постигнато политическо споразумение. То беше одобрено от Съвета по 
правосъдие и вътрешни работи на 6 декември 2012 г. и от комисията по граждански 
свободи на Европейския парламент на 27 ноември 2012 г. Текстът се очаква да бъде 
формално приет от двамата съзаконодатели. Регламентът, както е валидно и за другите 
правни инструменти, включващи общата европейска система за убежище, запазва 
принципа, че отделните молби за предоставяне на убежище се оценяват от държавите 
членки, а не на европейско равнище. 

Що се отнася до незаконната миграция FRONTEX и Турция неотдавна подписаха 
оперативен меморандум за разбирателство, с който се цели установяването на основни 
правила за съвместна оценка и обмен на информация и опит за справяне с проблема на 
незаконната миграция, както и за осъществяването на съвместни проекти между 
турските гранични органи и FRONTEX. 

Що се отнася до политиката на Гърция в областта на предоставянето на убежище и 
миграцията Комисията, заедно с държавите членки, агенциите на Съюза и 
международните организации, подкрепя Гърция за реформирането на нейната система, 
за да се гарантира, че подходът към лицата, търсещи убежище, и другите мигранти 
отговаря на принципите на правото на Европейския съюз. 

                                               
1

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на критерии и 
механизми за определяне на държава членка, компетентна за разглеждането на молба за международна 
закрила, която е подадена в една от държавите-членки от гражданин на трета страна или от лице без 
гражданство COM(2008) 820 окончателен.


