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Резолюция на Европейския парламент относно най-новите трагични събития в 
Средиземно море и политиките на ЕС в областта на миграцията и убежището
(2015/2660(RSP))

Европейският парламент,

– като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз,

– като взе предвид Конвенцията за защита на правата на човека и основните 
свободи, 

– като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г., 

– като взе предвид Женевската конвенция от 1951 г. и допълнителния протокол към 
нея,

– като взе предвид доклада на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа 
(ПАСЕ) от април 2012 г. относно предприемане на действия за по-добро 
управление на миграционните потоци,

– като взе предвид доклада, публикуван през април 2013 г., на специалния 
докладчик на ООН по човешките права на мигрантите относно управлението на 
външните граници на Европейския съюз и въздействието му върху човешките 
права на мигрантите,

– като взе предвид своята резолюция от 9 октомври 2013 г. относно мерките на ЕС и 
държавите членки за справяне с потока от бежанци в резултат на конфликта в 
Сирия1,

– като взе предвид своята резолюция от 23 октомври 2013 г. относно 
миграционните потоци в Средиземноморието, със специално внимание към 
трагичните събития край бреговете на Лампедуза2,

– като взе предвид работния документ на Комисията от 22 май 2014 г. относно 
изпълнението на съобщението относно дейността на Работната група по 
въпросите на Средиземноморието,

– като взе предвид разискванията относно положението в Средиземноморието и 
необходимостта от всеобхватен подход на ЕС към миграцията, проведени в 
Парламента на 25 ноември 2014 г.,

–  като взе предвид своята резолюция от 17 декември 2014 г. относно положението 
в Средиземноморието и необходимостта от всеобхватен подход на ЕС към 

1 Приети текстове, P7_TA(2013)0414.
2 Приети текстове, P 7_TA (2013) 0448.
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миграцията1,

_ като взе предвид плана за действие от 10 точки, приет на съвместното заседание 
на Съвета по външни работи и на Съвета по вътрешни работи, проведено на 20 
април 2015 г.,

_ като взе предвид заключенията на специалната среща на високо равнище на 
Европейския съвет относно бежанската криза в региона на Средиземноморието, 
проведена на 23 април 2015 г.,

– като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че от началото на април 2015 г., при последните трагични 
събития са загинали над 1 000 души  в Средиземно море, според данни на 
Международната организация по миграция (МOM); 

Б. като има предвид, че според Международната организация по миграция от 1 
януари 2015 г. приблизително 23 918 мигранти са достигнали италианското 
крайбрежие; като има предвид, че според гръцките органи 10 445 мигранти са 
били спасени от гръцката брегова охрана в Егейско море през първото тримесечие 
на 2015 г.;

В. като има предвид, че МОМ счита, че повече от 30 000 души могат да умрат в 
Средиземно море през тази година, като посочва още веднъж необходимостта ЕС 
и държавите членки да направят всичко възможно за спасяването на живота на 
хора, които се намират в опасност в морето;

Г. като има предвид, че последната операция, посветена единствено на издирване и 
спасяване в Средиземно море, „Маре нострум“, спаси 150 810 мигранти в 
продължение на 364-дневен период;

Д. като има предвид, че предположението, че операцията „Маре нострум“ е 
подействала като „стимулиращ фактор“ за мигрантите по отношение на опитите 
им да прекосят Средиземно море, се оказа неоснователно, като броят на 
заминаванията през 2015 г. е значително по-висок, отколкото през същия период 
на 2014 г., когато операцията „Маре нострум“ беше в ход;

Е. като има предвид, че съвместната операция „Тритон“, координирана от Фронтекс, 
стана напълно оперативна на 1 ноември 2014 г. с първоначален бюджет в размер 
на едва 2,9 милиона евро на месец в сравнение с над 9 милиона евро на месец за 
„Маре нострум“;

Ж. като има предвид, че по-голяма част от хората, които се опитват да прекосят 
Средиземно море бягат от конфликти или преследване в Сирия, Ирак, Еритрея и 
Сомалия; 

З. като има предвид, че според Европол организирани престъпни групи активно 

1 Приети текстове, P8_TA(2014)0105.
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улесняват транспортирането на мигранти през Средиземно море;

И. като има предвид, че настоящата резолюция е отговор на най-новите трагични 
събития в Средиземно море; като има предвид, че стратегическият доклад на 
комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи относно 
всеобхватен подход към миграцията ще разгледа политиката на ЕС в областта на 
убежището и миграцията в нейната цялост; 

1. изразява дълбоко съжаление и тъга по повод повтарящата се трагична загуба на 
човешки живот в Средиземно море; настоятелно призовава ЕС и държавите 
членки да направят всичко възможно, за да предотвратят други случаи на загуба 
на човешки живот по море; 

2. отново заявява необходимостта ЕС да базира своя отговор на последните 
трагични събития в Средиземно море на солидарността и на справедливото 
споделяне на отговорността, както е посочено в член 80 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), и да възприеме всеобхватен 
европейски подход;

3. призовава ЕС и държавите членки да предоставят необходимите ресурси, за да се 
гарантира, че задълженията за издирване и спасяване се изпълняват ефективно и 
съответно, че получават подходящо финансиране; призовава държавите членки да 
продължат да показват солидарност и ангажимент като увеличат своите вноски в 
бюджета на Фронтекс и Европейската служба за подкрепа в областта на 
убежището (EСПОУ) и като засилят приноса си за техните операции; поема 
ангажимент да осигури на тези агенции ресурсите (персонал и оборудване), 
необходими за изпълнение на техните задължения, чрез бюджета на ЕС и 
съответните му фондове;

4. приветства ангажимента на Европейския съвет за укрепване на операция 
„Тритон“ чрез увеличено финансиране и активи; отбелязва, въпреки това, че за да 
бъде успешна операция „Тритон“ трябва да има мандат и ресурси, които да са 
поне равни на тези на операция „Маре нострум“, включително възможността за 
провеждане на операции по издирване и спасяване в открито море; 

5. призовава за установяване на законни и безопасни маршрути към ЕС за лицата, 
търсещи убежище, чрез издаването на хуманитарни визи в посолствата и 
консулските представителства на ЕС в трети държави, като се използва 
съществуващото законодателство, като например член 25 от Визовия кодекс и 
член 5 от Кодекса на шенгенските граници;

6. изразява съжаление относно липсата на ангажимент от страна на Европейския 
съвет за създаване на надежден обвързващ механизъм за солидарност, който да е 
приложим за целия ЕС; призовава за установяване на систематична задължителна 
програма за презаселване;

7. призовава Съвета да задейства или Директивата за временна закрила от 2001 г., 
или член 78, параграф 3 от ДФЕС, като и двата инструмента предвиждат 
механизъм за солидарност в случай на масов и внезапен приток на разселени 
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лица; призовава Комисията да предложи обективни критерии, за да се даде 
определение за „масов приток“, за да се улесни задействането на тези 
инструменти;

8. призовава Комисията да замени съществуващия Регламент „Дъблин“ с 
обвързваща квота за разпределяне на лицата, търсещи убежище, между 28-те 
държави членки, със задължителен механизъм за разпределение, базиран на 
количествени и качествени данни и като се отчитат перспективите за интеграция;

9. приветства предложението на Европейския съвет за съвместно разглеждане на 
молбите за предоставяне на убежище с подкрепата на екипи на EСПОУ; 
призовава Комисията да разшири мандата на ЕСПОУ, за да увеличи нейната 
оперативна роля при обработването на молбите за предоставяне на убежище;

10. призовава за бързо и цялостно транспониране и ефективното прилагане на 
Общата европейска система за убежище (ОЕСУ) от всички участващи държави 
членки, като по този начин ще се гарантират общи европейски стандарти, 
включително за прием на мигранти, съгласно действащото законодателство;

11. призовава за по-тясна координация на политиките на ЕС и на държавите членки 
за преодоляване на първопричините за миграцията; подчертава необходимостта 
от всеобхватен подход на ЕС, от засилване на съгласуваността на вътрешните и 
външните политики на Съюза и по-специално на неговата обща външна политика 
и политика на сигурност, политиката за развитие и политиката по отношение на 
миграцията; призовава за засилване на сътрудничеството на ЕС с държави 
партньори от Близкия изток и Африка, с цел насърчаване на демокрацията, 
основните свободи и права, сигурността и благоденствието;

12. призовава държавите членки да работят в тясно сътрудничество с Европол, 
Фронтекс, ЕСПОУ и Евроюст за целите на борбата срещу престъпните мрежи на 
контрабандистите, за да ги възпрепятстват да печелят пари като излагат на риск 
живота на мигрантите;

13. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на 
Комисията и на правителствата и парламентите на държавите членки.


