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Даване на убежище: „Нужна е система за
справедливо разпределение на мигранти“
 
Парламентът прие на 16 ноември преговорна  позиция за промените в системата на
ЕС за даване на убежище. Депутатката Сесилия Викстрьом обяснява основните
точки.
 
Настоящата система за даване на убежище в ЕС, известна като системата от Дъблин,
се оказа неспособна да поеме миграционната вълна от 2015 г., когато повече от един
милион души дойдоха в Европа, бягайки от войни и преследване, и подадоха искания за
международна закрила от държави-членки.
 
 
 
Комисията по граждански свободи одобри на 19 октомври 2017 г. предложения за
реформиране на системата, а на 16 ноември с гласуване в пленарна зала Парламентът
даде мандат за начало на преговори със Съвета. Авторката на доклада Сесилия
Викстрьом (АЛДЕ, Швеция) поставя ударението върху три основни елемента:
 
 
 

Всички страни трябва да споделят отговорността за търсещите убежище 
Държавите с външни граници, които са мястото на пристигане в Европа на
повечето  бежанци,  трябва  да  поемат  отговорност  за  регистрирането  на
всички  пристигащи  хора  и  за  защитата  на  външните  граници  на  ЕС 
Хората, които имат нужда от международна закрила, трябва да я получават
много  по-експедитивно,  отколкото  това  става  днес,  а  тези,  които  нямат
основания  да  получат  убежище,  трябва  да  бъдат  връщани  по  бърз  и
уважаващ  достойнството  им  начин
 

 
 
„Трябва да имаме въведена система, която работи независимо от това дали има голям
или по-малък наплив от хора, за да не се налага повече да приемаме извънредни
мерки“, заяви г-жа Викстрьом.
 
 
 
Прочетете повече за мерките за подобряване не единната европейска система за
даване на убежище.
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http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20171016IPR86161/all-eu-countries-must-take-their-fair-share-of-asylum-seekers
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20171115IPR88120/ep-ready-to-start-talks-with-eu-governments-over-overhaul-of-the-dublin-system
http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/96677/CECILIA_WIKSTROM_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/96677/CECILIA_WIKSTROM_home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/20150831TST91035/20170627STO78418/podobriavanie-na-obshchata-sistiema-na-ies-za-davanie-na-ubiezhishchie
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/20150831TST91035/20170627STO78418/podobriavanie-na-obshchata-sistiema-na-ies-za-davanie-na-ubiezhishchie


Допълнителна информация
Проект на доклада
Реформа на системата от Дъблин: материал на Изследователската служба на ЕП (EN)
Кризата с мигрантите в числа
Гласуване в ЕП на мандата за преговори за системата на даване на убежище - снимки
и видеоматериали

Видео
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/migration-crisis-sharing-the-burden

Статия

BG Генерална дирекция за комуникация
Европейски парламент - говорител: Jaume Duch Guillot
Контакт: webmaster@europarl.eu

2 I 2

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FNONSGML%2BCOMPARL%2BPE-599.751%2B02%2BDOC%2BPDF%2BV0%2F%2FBG
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586639/EPRS_BRI%282016%29586639_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/external/html/welcomingeurope/default_bg.htm
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?ref=I146692
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?ref=I146692

