
 

Даване на убежище: как да се подобри
системата в ЕС
 
Комисията по граждански свободи на ЕП започва разисквания на предложения за
промени в регламента от Дъблин, предписващ начина на приемане на бежанци в
Европа.
 
Проблемите с миграционните потоци към Европа в последните години и
изпадането в неизвестност на хиляди деца бежанци, пристигнали на европейска
територия, показват ограниченията на настоящата система за предоставяне на
убежище в ЕС. На 9 март депутатката Сесилия Викстрьом представи пред
комисията по граждански свободи своя доклад за нещата, които трябва да се
променят в европейските правила, в това число относно споделянето на
отговорността за посрещането и приемането на бежанци.
 
Европейската комисия предложи през април 2016 г. реформиране на единната система
за предоставяне на убежище, като целта беше да се внесе повече устойчивост и
справедливост при разпределянето на тежестта между страните-членки.
Предложението предвиждаше промени в пет области, сред които бе и регламентът от
Дъблин - основната рамка, определяща кой отговаря за разглеждането на всяко едно
искане за убежище.
 
Сесилия Викстрьом е водещият депутат в ЕП относно реформирането на
законодателството от Дъблин. В четвъртък тя представи своя доклад с предложения за
промени в комисията по граждански свободи. Стремежът е да се осигури повече
солидарност и споделяне на отговорността между страните-членки за овладяване на
миграционната криза.
 
Системата от Дъблин
 
Правилата, известни като регламент от Дъблин, налагат принципа, че искането за
убежище трябва да бъде разгледано от държавата, през която е влязъл за пръв път в
ЕС съответният човек. Целта е да осигури бързо задействане на процедурата и
разглеждане на искането по същество от една-единствена държава. Недостатъкът на
системата обаче е, че тя натоварва в по-голяма степен страните на външните граници
на ЕС.
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http://www.europarl.europa.eu/ep-live/bg/committees/video?event=20170309-0900-COMMITTEE-LIBE
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/20160406/factsheet_-_the_dublin_system_en.pdf


От общия принцип за това кой трябва да разгледа дадено искане се допускат някои
изключения и две основни причини за тях са събирането на членовете на едно
семейство и защитата на непълнолетни лица, които не са придружавани от родители.
По данни на Европол около 10 000 деца бежанци са в неизвестност, след като са
пристигнали в Европа през 2016 г.
 
Според Агенцията на ООН за бежанците 35% от мигрантите, влезли в ЕС през 2016 г.,
са деца, много от които не са придружавани от възрастен човек. През 2015 г. 85 482
непълнолетни без придружители са подали искове за убежище в ЕС, което е три пъти
повече от 2014 г. Половината от подалите искания са от Афганистан, 13% - от Сирия.
 
Допълнителна информация
Повече за позицията на ЕП относно миграционната криза
Как Парламентът работи за подобряване на общата система на ЕС за даване на
убежище
Деца мигранти без придружители в ЕС
Деца мигранти в неизвестност: Парламентът призовава за по-голяма закрила
Интервю във Facebook със Сесилия Викстрьом (1 март 2017 г.)

https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/refugee-integration-transcending-borders

Приоритети на ЕС: Миграционната криза
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/economy/common-goals-migration
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https://epthinktank.eu/2016/01/20/unaccompanied-migrant-children-in-the-eu/
https://www.europarltv.europa.eu/bg/programme/society/migrant-children-children-with-childrens-rights
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/top-stories/20150831TST91035/%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20170627STO78418/
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20170627STO78418/
https://epthinktank.eu/2016/01/20/unaccompanied-migrant-children-in-the-eu/
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20170228IPR64281/missing-refugee-children-meps-call-for-better-protection
https://www.facebook.com/europeanparliament/videos/vb.178362315106/10158492617175107/?type=3&theater

