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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по външни работи приканва водещата комисия по граждански свободи, 

правосъдие и вътрешни работи да включи в предложението за резолюция, което ще 

приеме, следните предложения: 

1. изразява загриженост по повод на неотдавнашните събития по външните граници на 

ЕС, които са резултат от безпрецедентната миграционна криза и които показаха 

неадекватността на сегашната система за приемане на бежанци и мигранти, и 

изтъква значението на по-голямото хармонизиране на политиките за миграция и 

предоставяне на убежище на равнището на ЕС и на международно равнище; 

2. подчертава необходимостта от всеобхватен подход на ЕС към миграцията, който да 

гарантира съгласуваност между неговите вътрешни и външни политики, да обхваща 

всички пътища на миграция и да се основава на солидарност, пълно зачитане на 

правата на човека, спазване на международното право и на ценностите, на които се 

основава ЕС; 

3. счита, че тази всеобхватна стратегия на ЕС следва да представлява ключов елемент 

от новата цялостна стратегия на ЕС по въпросите на външната политика и 

политиката на сигурност, за да допринесе активно за стабилизирането на съседните 

на ЕС държави и да предотврати други подобни хуманитарни кризи в бъдеще; 

4. призовава ЕС и неговите държави членки да прекратят строителството на стени по 

външните граници на ЕС и да не възпрепятстват бежанците и мигрантите да стигат 

до територията на ЕС; 

5. изразява загриженост относно засилената тенденция на незаконни депортирания на 

място и отхвърля тези практики като противоречащи на правата на човека и на 

принципите на правовата държава; изразява дълбока загриженост за съдбата на 

граждани на трети държави, както и на лица без гражданство, върнати обратно 

съгласно споразуменията на ЕС за реадмисия, включително във връзка със случаите 

на задържане за неопределен срок, правен вакуум или връщане в държавата на 

произход; 

6. подчертава, че продължаваща нестабилност и конфликтите в съседните на ЕС 

райони оказват сериозно въздействие върху броя на мигрантите и разселените лица; 

счита, че дългосрочният, правилен и ефективен отговор на хуманитарната криза в 

Средиземноморието ще бъде постигнат само в резултат на преодоляването на 

пораждащите я първопричини, по-специално нестабилността, войните, тероризма, 

липсата на сигурност и нарушаването на правата на човека, както и бедността, 

неравенството, преследванията, корупцията, изменението на климата и природните 

бедствия; подчертава спешната необходимост ЕС да предприеме дипломатически 

усилия, съгласувани с международните партньори и основните регионални сили и 

организации като Африканския съюз и Лигата на арабските държави, за да отговори 

на предизвикателствата, пред които са изправени уязвимите държави, и да се 

съсредоточи върху предотвратяването на конфликти; 

7. изразява убеждението си, че настоящата криза с мигрантите и бежанците е свързана 
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с конфликта в Сирия и в други части на Близкия изток и с нестабилността в по-

широкия регион на Близкия изток и Северна Африка, за прекратяването на които 

ЕС трябва да положи всички усилия; призовава за правилно прилагане на 

стратегията на ЕС за противодействие на Даиш; призовава ЕС и неговите държави 

членки да подкрепят активно ръководените от ООН усилия за уреждане на 

конфликта в Сирия и да увеличат значително своите дипломатически усилия за 

разрешаване на продължаващите конфликти в съседните държави и в Близкия изток 

в сътрудничество с всички участници в региона, с и в подкрепа на ООН; 

8. приветства приемането на плана за действие на срещата на високо равнище във 

Валета, който следва да послужи като платформа за дългосрочна стратегия за 

отношенията между ЕС и Африка, ръководена от принципите на солидарност, 

партньорство и споделена отговорност в отговор на хуманитарните, социалните и 

политическите предизвикателства на миграционните потоци между Африка и ЕС; 

призовава за пълното прилагане и наблюдение на резултатите, постигнати на 

срещата на високо равнище във Валета; подчертава важното значение на 

ангажимента на ЕС към Африка чрез сътрудничество за развитие с цел да се 

преодолеят основните първопричини, пораждащи незаконната миграция и 

принудителното разселване; признава, че следва да се положат по-големи усилия за 

увеличаване на възможностите за законна миграция и мобилност; 

9. подчертава, че държавите от Западните Балкани като транзитен път за бежанци и 

мигранти, отправили се към държавите – членки на ЕС, са поставени под нарастващ 

и сериозен натиск със сериозни хуманитарни последствия и поради това трябва да 

бъдат подкрепени; приветства предложението, направено в заключенията на Съвета 

от 12 октомври 2015 г. (12880/15) за разширяване на обхвата на регионалния 

доверителен фонд на ЕС в отговор на кризата в Сирия (фонд „Мадад“), така че да 

обхване и Западните Балкани; подкрепя Декларацията на Конференцията на високо 

равнище по въпросите на Източното Средиземноморие – маршрута през Западните 

Балкани, приета на 8 октомври 2015 г. в Люксембург, и призовава за нейното бързо 

прилагане и последващи действия; 

10 припомня, че според оценки на ВКБООН съседните на Сирия държави са приели 

около 4 милиона сирийски бежанци; припомня, че Турция, Ливан и Йордания 

поемат големи бежански потоци, и подчертава необходимостта от ефективна 

подкрепа и тясно сътрудничество от страна на ЕС с тези държави за справяне с 

хуманитарната криза и създаване на по-добри условия за бежанците; отбелязва, че 

активното участие на държавите от Персийския залив би имало положително 

въздействие, демонстрирайки солидарност; успоредно с това подчертава значението 

на това да се подкрепят държавите, разположени на първа линия, като Гърция, 

Италия и Малта, с нови или подобрени механизми за справяне с хуманитарни кризи 

от такъв мащаб; 

11. счита, че на държавите в процес на присъединяване, а именно БЮРМ и Сърбия, 

следва да се предостави пълна подкрепа от ЕС при справянето с притока на 

мигранти и бежанци; въпреки това предупреждава за отрицателното въздействие, 

което техните действия могат да имат в процеса им на интеграция с ЕС, и припомня 

на правителствата на тези държави техните международни задължения в областта 

на правата на човека; 
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12. призовава на ВП/ЗП и на Европейската служба за външна дейност да се предоставят 

необходимите инструменти и мандат за разгръщане на необходимите политически и 

дипломатически действия в региона в рамките на общата външна политика и 

политика на сигурност, в координация с държавите членки; 

13. застъпва се за по-широко и интензивно сътрудничество на ЕС с трети държави на 

произход и на транзитно преминаване при пълно зачитане на правата на мигрантите 

чрез двустранни споразумения, партньорства за мобилност и споразумения за 

техническо сътрудничество, за които трябва да се гарантират механизми за 

мониторинг с участието на местни организации на гражданското общество, с цел: 

 – разработване на дългосрочен подход към миграционната криза в 

Средиземноморието, който да е адаптиран към и да разграничава различните 

причини за миграционните потоци, 

 – борба срещу незаконното превеждане през граница и мрежите за трафик, 

 – осигуряване на изграждането на капацитет в областта на системите за 

предоставяне на убежище и на граничния контрол, 

 – осигуряване на защита на хората в нужда в сътрудничество с ВКБООН и 

специализираните НПО, 

 – засилване на глобалния подход към миграцията и мобилността, 

 – създаване на хуманитарни коридори, 

 – създаване на рамки за сигурна и законна миграция и облекчаване на 

съществуващите ограничения на правото на събиране на семейството, 

 – предоставяне на хуманитарни визи, 

 – прилагане на хуманна и ефективна политика на връщане на незаконните 

мигранти; 

14. призовава за партньорства за мобилност и споразумения за кръгова миграция с цел 

улесняване на движението на граждани на трети държави между техните държави и 

ЕС и за поддържане на социално-икономическото развитие и на двете страни; 

15. призовава ВП/ЗП да предприеме практически стъпки в ООН с оглед Съветът за 

сигурност да предостави на Европейския съюз мандат за предприемане на действия 

за борба в пристанищата с инфраструктурата на групи, които организират 

незаконно превеждане на хора през граница; 

16. отбелязва предложението на Комисията относно „безопасни и опасни“ трети 

държави; призовава основните държави на произход и на транзитно преминаване с 

цел незаконна миграция в ЕС възможно най-бързо да приложат цялостно и 

ефективно действащите двустранни споразумения за реадмисия; подчертава, че 

сключването и прилагането на споразумения за реадмисия следва да гарантира, че 

те са в съответствие с относимото международно право и със задълженията за 

защита на правата на човека от страна на тези трети държави; подчертава също така 
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необходимостта от подобряване на трансграничното сътрудничество в това 

отношение със съседните държави членки, включително чрез засилване на 

оперативното и техническото сътрудничество с Европейската служба за подкрепа в 

областта на убежището (EASO) и FRONTEX; 

17.  същевременно счита, че ЕС следва да създаде задължителна програма за 

презаселване за бежанци в тясно сътрудничество с ВКБООН, с квоти и постоянна, 

задължителна, но гъвкава, автоматично задействаща се система за преместване в 

рамките на ЕС, въз основа на обективни критерии и като се вземат предвид 

положението и условията на приемане в държавите членки, както и нуждите, а 

доколкото е възможно, и предпочитанията на бежанците; 

18. приветства увеличаването на средствата за операциите „Тритон“ и „Посейдон“; 

приветства започването на Военната операция на ЕС в южната част на Централното 

Средиземноморие (EUNAVFOR MED) срещу контрабандистите и трафикантите на 

хора в Средиземноморието и подкрепя укрепването на управлението на външните 

граници на Съюза; признава прехода към втората фаза на операцията в съответствие 

с международното право и подчертава необходимостта от сътрудничество с трети 

държави, за да се вземат ефективни мерки по отношение на организираните 

престъпни мрежи за незаконно превеждане на мигранти през границата; въпреки 

това настоятелно подчертава необходимостта от провеждане на по-широки, 

непрекъснати, координирани и ефективни операции по издирване и спасяване на 

хора в Средиземно море, по-специално посредством създаването на европейска 

брегова охрана, както и необходимостта от политика на ЕС за убежището и 

допълнителна и временна закрила, която да е напълно съвместима с правно 

обвързващите задължения съгласно Женевската конвенция за статута на бежанците, 

Конвенцията на ООН за правата на детето и Европейската конвенция за правата на 

човека и да зачита принципа за забрана за връщане; 

19. отбелязва, че мигрантите и бежанците, по-специално непридружените деца, са 

много уязвими и следователно са изложени на опасността да станат жертва на 

трафик на хора; подчертава необходимостта от осигуряване на специални грижи за 

жените и децата бежанци и мигранти, които са жертви на трафик на хора, както и от 

това да им се предостави медицинска и психологическа помощ и подходяща 

закрила на децата; призовава ЕС и държавите членки да включат аспектите, 

свързани с децата и с равенството между половете, в своите политики в областта на 

имиграцията, интеграцията и предоставянето на убежище и подчертава настоятелно 

необходимостта от подход на ЕС към миграцията и управлението на границите, 

който да зачита правата на уязвимите хора и основния принцип за интереса на 

детето; 

20. счита, че съгласно принципите на съгласуваност на политиките в интерес на 

развитието сътрудничеството и помощта за развитие играят съществена роля за 

справяне с първопричините, пораждащи миграцията; призовава държавите членки 

да преразгледат своята помощ за развитие в съответствие с ангажимента за 0,7% от 

БНД с оглед постигане на целите за устойчиво развитие; приветства факта, че една 

от целите на срещата на високо равнище във Валета е по-доброто насочване на 

помощта за развитие и сътрудничество в Африка; подчертава, че ЕС трябва да 

продължи в дългосрочен план и на практическо равнище своята подкрепа за 
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международните усилия за намаляване на бедността и премахване на корупцията, 

както и за изграждане на мира, насърчаване на демокрацията и на доброто 

управление, на правата на човека и основните свободи, на равенството между 

половете, на заетостта и образованието, на регионалната, политическата и 

икономическата стабилност, на сигурността и просперитета; 

21. изразява убеждението си, че кризата с мигрантите и бежанците в 

Средиземноморието може да бъде решена само с трайна политическа воля, 

международно сътрудничество и координация между институциите на ЕС и 

държавите членки, и счита, че ЕС би могъл да поеме инициативата за свикване на 

международна конференция под егидата на ООН с цел преодоляване на настоящата 

криза на хуманитарно равнище; 

22. счита, че регионалните програми за закрила (РПЗ), които имат за цел да увеличат 

капацитета на държавите извън ЕС в регионите, от които произхождат или през 

които преминават транзитно значителен брой бежанци, биха могли да бъдат 

съществено подобрени чрез започване на политически диалог между ЕС и трети 

държави, като по този начин се постигне по-голяма тежест и ангажираност; 

23. призовава Комисията и държавите – членки на ЕС, да предприемат необходимите 

законодателни и административни стъпки, за да се създаде възможност за 

осигуряване на визи в спешни случаи и за улесняване на предоставянето на 

временен подслон за намиращи се в опасност защитници на правата на човека в 

региона на Средиземно море; настоятелно призовава държавите членки да обърнат 

специално внимание на случаите, свързани с искания за политическо убежище, за 

да се предотврати всяко връщане, което потенциално би довело до нарушаване на 

правата на човека; 

24. приветства създаването на Извънредния доверителен фонд на ЕС за стабилност и 

преодоляване на първопричините за незаконната миграция и разселването на хора в 

Африка, който има за цел поощряване на стабилността и принос към по-доброто 

управление на миграцията в африканските държави и в регионите, засегнати най-

силно от миграция; подчертава обаче необходимостта от гаранции по отношение на 

източниците на средствата и на действията, за които те ще бъдат използвани; 

призовава държавите членки да покажат своята силна ангажираност чрез принос, 

съответстващ на предложените 1,8 милиарда евро; подчертава необходимостта от 

мобилизиране на повече средства, за да се разгърне неизползваният потенциал на 

африканския континент, което ще допринесе – посредством търговия и инвестиции 

– за устойчивото развитие и намаляването на бедността; 

25. посочва, че ще бъдат необходими допълнителни средства от бюджета на ЕС, по-

специално хуманитарна помощ, за преодоляване на кризата с бежанците и 

мигрантите в Средиземноморието; призовава за създаването на информационни 

центрове за миграцията в трети държави и отбелязва бързото назначаване на 

европейски служители за връзка по въпросите на имиграцията в делегациите на ЕС 

в ключови трети държави, които имат за задача да събират информация за 

миграционните потоци, да осъществяват координация с националните служители за 

връзка и да си сътрудничат пряко с местните органи, като по този начин осигуряват 

възможност за задействане на системите за ранно предупреждение на равнището на 
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ЕС с цел своевременно реагиране на нови миграционни кризи; 

26. насърчава ЗП/ВП и ЕСВД да продължат да подкрепят процеса на ратифициране на 

Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност, на 

допълващия я Протокол за предотвратяване, противодействие и наказване на 

трафика с хора, особено жени и деца, на Протокола срещу незаконния трафик на 

мигранти по суша, море и въздух и на Протокола срещу незаконното производство 

и трафик с огнестрелни оръжия, техни части и компоненти и боеприпаси; 

27. изразява своята загриженост относно нарастващото криминализиране на 

настоящата миграция за сметка на човешките права на засегнатите лица, както и 

малтретирането и произволното задържане на бежанци в трети държави; призовава 

ЕС да разгледа този въпрос, включително в хода на своя диалог по правата на 

човека и в подкомисиите, занимаващи се с въпросите на правосъдието, свободата и 

сигурността, и да развие капацитет за закрила в държавите на транзит; 

28. отправя искане към Комисията и ЕСВД да участват активно в дебата относно 

понятието „климатичен бежанец“, включително относно евентуално правно 

определение за него в международното право или в което и да било правно 

обвързващо международно споразумение; 

29. признава липсата на гражданство за съществено предизвикателство в областта на 

правата на човека; изисква от Комисията и от ЕСВД да водят борба срещу липсата 

на гражданство в рамките на всички външни действия на ЕС, по-специално чрез 

включване в националното законодателство на разпоредби срещу дискриминацията 

на основата на пол, вероизповедание или малцинствен статут, като се поощрява 

правото на децата на гражданство и като се подкрепи кампанията на Агенцията на 

ООН за бежанците (ВКБООН), целяща премахване на липсата на гражданство до 

2024 г.; 

30. изисква от Комисията да се консултира с Европейския парламент преди всяко 

сключване на споразумение между FRONTEX и трета държава; настоятелно 

заявява, че тези споразумения трябва да предоставят достатъчно гаранции, за да се 

осигури пълното зачитане на стандартите на правата на човека, включително по 

отношение на операциите по връщане, съвместно патрулиране, търсене и спасяване 

или залавяне; 
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