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Комисия по петиции

28.2.2015

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 2224/2013, внесена от Детлеф Цьолнер, с германско 
гражданство, относно реформа на Регламента „Дъблин ІІ“ 

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията призовава Европейския парламент да реформира Регламент 
(ЕО) № 343/2003 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 (Регламент „Дъблин II“). Той се 
твърди, че регламентът е създаден само за да затрудни живота на лицата, търсещи 
убежище. По-специално той иска задължителното местожителство на лицата, търсещи 
убежище, да бъде премахнато. В момента търсещите убежище трябва да кандидатстват 
за убежище в държавата – членка на ЕС, през която са влезли в ЕС. Принципът на 
задължителното местожителство означава, че лицата, търсещи убежище, които са 
влезли в ЕС през Италия и след това заминават за Германия, могат да бъдат върнати в 
Италия от германските органи, за да подадат там заявлението си за убежище. 
Вносителят счита, че това е нехуманно ограничаване на свободата на движение на 
лицата, търсещи убежище, и призовава то да бъде премахнато.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 17 септември 2014 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 216, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 28 февруари 2015 г.

Създаването на пространство на свобода, сигурност и правосъдие без вътрешни 
граници с влизането в сила на Договора от Амстердам през 1999 г. изисква засилване 
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на контрола на външните граници на Съюза, както и регулиране на влизането и
пребиваването на граждани на трети държави, по-специално чрез обща политика за 
убежището и имиграцията. Тази политика има за цел постигането на баланс между 
гарантирането на достъпа до ЕС за тези лица, които могат да се нуждаят от 
международна закрила, като същевременно се гарантира контролът на външните 
граници на държавите членки. 

По отношение по-конкретно на европейската политика в областта на убежището, 
законодателните органи на ЕС приеха през 2013 г. втория законодателен пакет на 
общата европейска система за убежище (наричана по-долу ОЕСУ). Общата европейска 
система за убежище се стреми към постигането на обща процедура и единен статут, с 
цел да се осигури еднакво третиране на всички кандидати и ползващите се с 
международна закрила лица, независимо от държавата членка, в която те кандидатстват 
за и/или им се предоставя закрила. В резултат на това, считано от 1 януари 2014 г., 
Регламент (ЕО) № 343/2003 на Съвета, на който се позовава вносителят на петицията, 
беше заменен с Регламент (ЕС) № 604/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 
26 юни 2013 г. (наричан по-долу „Регламент Дъблин III)1.

Последният съдържа правила за определяне на компетентната държава членка, както и 
правилата относно прехвърлянето на лица, подали заявления за международна закрила, 
които се прилагат след като е извършено определянето на компетентността. Докато 
компетентността за разглеждането на молба за международна закрила е по принцип на 
държавата членка, която е имала най-голяма роля за влизането или пребиваването на 
жалбоподателя в ЕС, интересът на жалбоподателя да подаде заявлението си в дадена 
държава членка също може да бъде взет под внимание, по-специално когато 
кандидатът е малолетен или когато става въпрос за събиране на семейство: 
преработеният Регламент „Дъблин“ въвежда йерархия на критериите за установяване 
на компетентността, като от започне със семейните причини, премине се през 
последната притежавана виза или разрешение за пребиваване в държава членка, и се 
стигне до това дали кандидатът е влязъл в ЕС нередовно или редовно. Следователно 
държавата членка, компетентна за разглеждане на заявлението за убежище, може да 
бъде различна от държавата членка на влизане. 

По време на разглеждането на тяхното заявление лицата, търсещи убежище, имат право 
да останат в държавата членка, която отговаря за обработването на тяхното заявление, 
като по този начин законодателството на ЕС налага ограничения върху способността 
им да пътуват до други държави, преди компетентната държава членка да вземе 
решение по тяхното заявление за убежище2. Лицата, на които е предоставен статут на 
бежанец, обаче имат право да се движат свободно в рамките на Шенгенското 
пространство при същите условия, както и всяко друго лице, пребиваващо законно на 

                                               
1 Пълният текст на Регламент (ЕС) № 604/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. 
за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за 
разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от 
гражданин на трета държава или от лице без гражданство, е достъпен на следния адрес: http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32013R0604
2 Член 9 от Директива 2005/85/ЕО на Съвета от 1 декември 2005 г. относно минимални норми относно 
процедурата за предоставяне или отнемане на статут на бежанец в държавите членки (13.12.2005 г., OВ L 
326/13) и член 7 от Директива 2003/9/ЕО на Съвета от 27 януари 2003 г. за определяне на минимални 
стандарти относно приемането на лица, търсещи убежище (6.2.2003 г., OВ L 31/18).
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територията на ЕС.

Съответните статистически данни за прилагането на Регламента „Дъблин“ от 
държавите членки могат да бъдат намерени на уебсайта на Евростат: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Asylum_statistics

Заключение

Пълното и последователно прилагане на общата европейска система за убежище и по-
специално на Регламента „Дъблин III“ в целия ЕС е приоритет на Комисията в 
краткосрочен и средносрочен план. Комисията ще наблюдава внимателно 
транспонирането на преработения Регламент „Дъблин“ от националните органи и до 
2016 г. ще представи на Европейския парламент и Съвета доклад относно прилагането 
на регламента и, по целесъобразност, ще разгледа всички необходими изменения. 


