
 
Миграцията към Европа
 
Притокът на бежанци е предизвикателство, но и възможност за Европа. Научете
какво прави ЕС относно миграционните потоци и  даването на убежище.
 

Безпрецедентният ръст на броя на мигрантите към Европа, който достигна връх през
2015 г., изискваше отговор от ЕС на различни нива. От една страна, подходът към
мигрантите, влизащи законно или незаконно на територията на страни членки, беше
нужно да се адаптира. От друга страна, Европа трябваше да преразгледа единните си
правила за прием на бежанци и предоставянето им на правен статут на закрила.
 
 
Притокът налагаше нуждата и от конкретни решения за засилване на контрола по
границите и споделяне на отговорността между страните в ЕС за търсещите убежище.

Статия
12-07-2022 - 16:52
20170629STO78632

Руското нашествие в Украйна принуди много хора да напуснат страната и да търсят подслон в ЕС

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

1 I 3



Кризата с мигрантите 
Кризата с мигрантите преди няколко години беше тежко предизвикателство за Европа.
През 2015 г. бяха подадени над 1,25 млн. искания за убежище в ЕС; през 2021 г. броят
на исканията беше спаднал на около 540 000. Руското нашествие в Украйна доведе до
нова бежанска вълна към ЕС: през март 2022 г. 73 850 души потърсиха временна
закрила в ЕС, ръст от повече от два пъти спрямо март 2021 г. 
 
 
Броят на регистрираните случаи на незаконно пресичане на външните граници на ЕС
през 2021 г. беше близо до 200 000, най-високото ниво от 2017 г. Незаконните
пресичания на граници се увеличиха по всички основни маршрути между 2020 и 2021 г.
 
 
Въпреки че миграционните потоци намаляха след 2015 г., те направиха видими някои
слабости в миграционната политика на Европа. Парламентът работи за преодоляването
им чрез реформиране на правилата за прием на бежанци, както и чрез укрепване на
граничния контрол.
 
 
Поради липсата на напредък по законодателните предложения за политиката за
предоставяне на убежище Комисията предложи нов пакт за миграцията, който цели по-
бързи процедури и предоставя избор на страните членки как да покажат солидарност
със страните на първа линия. Новият пакт ревизира регламента от Дъблин, който
определя коя страна е отговорна за разглеждане на искания за убежище.
 
 
Парламентът и държавите членки в Съвета ще трябва да постигнат съгласие по
предложенията като съзаконодатели.
 
 
Прочетете повече за кризата с мигрантите в Европа и за мерките на ЕС за овладяване
на миграцията.
 
Европейската имиграционна политика 
Имиграционната политика на европейско ниво е насочена както към легалните, така и
към нередовните имигранти. По отношение на легалните имигранти правилата за
законно влизане и пребиваване се определят от ЕС. Страните-членки си запазват
правото да вземат решения колко души, търсещи работа, да допуснат от страни извън
ЕС.
 
 
Европейският съюз също така има важна роля в подхода към имигрантите, влезли по
незаконен път, тъй като той определя правилата за връщането им в страната, от която
идват, при спазване на основните им права. От друга страна, няма хармонизация на
мерките за интеграция, което означава, че всяка страна приема свои собствени
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https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/edn-20220620-1
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/edn-20220620-1
https://frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/situation-at-eu-s-external-borders-in-january-lower-pressure-on-eastern-border-gAuRpK
https://frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/situation-at-eu-s-external-borders-in-january-lower-pressure-on-eastern-border-gAuRpK
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/refugees/20170629STO78630/asylum-and-migration-in-the-eu-facts-and-figures
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-towards-a-new-policy-on-migration/file-jd-revision-of-the-dublin-regulation
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/sighurni-ghranitsi
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/sighurni-ghranitsi
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_bg
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20170629STO78631/
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20170629STO78631/


•
•

•
•

правила. Въпреки това ЕС може да подкрепя процеса, особено с финансови средства.
 
 
Европейският парламент активно работи по приемането на нови правила на ЕС за
нередовните и легалните имигранти. От влизането в сила на Договора от Лисабон през
2009 г. Парламентът е съзаконодател и решава за европейските директиви и
регламенти по тези въпроси наравно със Съвета на ЕС, който представлява страните-
членки.
 
 
За повече подробности прочетете представянето на имиграционната политика на ЕС.
 
Европейската политика за даване на убежище 
ЕС работи от 1999 г. за изграждане на единна европейска система за даване на
убежище. Тази система трябва да включва няколко елемента:
 

съгласувани правила за предоставяне на бежански статут в целия ЕС 
механизъм  за  определяне  коя  страна  следва  да  разгледа  искането  за
убежище 
стандарти за условията на посрещане на бежанци 
партньорство и сътрудничество със страни извън ЕС
 

С влзиането в сила на Договора от Лисабон Европейският парламент решава наравно
със Съвета относно законодателството в областта на предоставянето на убежище.
 
Научете повече за политиката на ЕС за даване на убежище.
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http://www.europarl.europa.eu/factsheets/bg/sheet/152/immigration-policy
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/mighratsionnata-kriza/20170627STO78418/podobriavane-na-obshchata-sistema-na-es-za-davane-na-ubezhishche
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/mighratsionnata-kriza/20170627STO78418/podobriavane-na-obshchata-sistema-na-es-za-davane-na-ubezhishche
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/bg/sheet/151/asylum-policy

