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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ – ОБОБЩЕНИЕ НА ФАКТИТЕ И 
КОНСТАТАЦИИТЕ

Въведение
Бежанската криза от 2015-2016 г. се превърна и в криза в системата за предоставяне на 
убежище, демонстрирайки неефективността на Регламента „Дъблин III“ да реагира 
адекватно на ситуацията, неговите структурни недостатъци и многобройните пропуски 
при прилагането му. 
Европейската комисия призна, че „неправилното изготвяне или прилагане [на 
регламента] налага несъразмерна тежест върху някои държави членки и насърчава 
нередовни и неконтролирани миграционни потоци“1. Поради това през 2016 г. тя 
предложи нов текст за разрешаването на този въпрос. Ако обаче Европейският 
парламент достигна до мандат за преговори през ноември 2017 г., то Съветът все още не 
е приел общите си насоки. 
За да се преодолее безизходното положение, Комисията обяви „Европейски пакт за 
миграцията и убежището“, в който е включено, наред с други неща, ново предложение 
за преразглеждане на Регламента „Дъблин III“. 
Една амбициозна реформа включва точното познаване на силните и слабите страни на 
текста, който е в сила. Но при все че Комисията публикува през декември 2015 г. и март 
2016 г. две оценки на регламента (член 46), тя все още не е представила своята 
периодична оценка, която трябваше да бъде готова през юли 2018 г. 
В този контекст, и с оглед на неуспеха на Регламента „Дъблин III“, Европейският 
парламент реши да изготви актуализиран анализ на регламента, поради отговорността си 
пред европейските граждани за приеманите от него законодателни актове.

Методология
Тази оценка се основава на различни допълнителни източници: публично изслушване в 
комисията LIBE на 19 февруари, посещения на място, интервюта със заинтересовани 
страни, два въпросника, изпратени до всички постоянни представителства и национални 
парламенти на държавите, прилагащи регламента, проучване на Службата на ЕП за 
парламентарни изследвания (EPRS)2 и редовни координационни срещи между 
докладчика и докладчиците в сянка. 

1. ЧАСТ І: Обратна информация в следкризисни условия: извличане на поуки с 
цел преразглеждането на Регламента „Дъблин III“

1.1. Появата на Регламента „Дъблин“: постепенно хармонизиране

Създаването на пространство на свободно движение на европейско равнище сложи 
началото и на европейското сътрудничество в областта на убежището. Конвенциите от 
Шенген и от Дъблин се появяват заедно през 1990 г. 
Основната цел на системата от Дъблин, още от създаването ѝ, е да се определи държавата 
членка, която е компетентна за дадена молба за убежище в ЕС, и по този начин да се 

1 COM(2016) 197 final.
2 Служба на ЕП за парламентарни изследвания, „Регламент от Дъблин относно приложенията за 
международна закрила, оценка на прилагането на европейско равнище“, февруари 2020 г.
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избегнат многократни молби. Съгласно насоките на европейската среща на високо 
равнище в Тампере през 1999 г. бе създадена обща европейска система за убежище 
(ОЕСУ) с оглед на по-тясното хармонизиране.
През 2003 г. Дъблинската конвенция е транспонирана в правото на Съюза под формата 
на Регламент „Дъблин II“.
От 2007 г. Договорът от Лисабон позволява интегрирането на принципа на солидарност 
в политиката в областта на убежището (член 80 от ДФЕС) и използването на 
обикновената законодателна процедура. Решенията в Съвета обаче продължават да се 
вземат с единодушие, което отчасти обяснява настоящата безизходица.
През 2008 г. Комисията започна втората фаза на ОЕСУ с „План за политика в областта 
на убежището“3, в който бе предвидено преразглеждането на Регламента „Дъблин III“. 

1.2. Безпрецедентен натиск върху ОЕСУ

През последните години ЕС преживя най-голямото свързано с миграция 
предизвикателство от Втората световна война насам. За три години броят на лицата, 
търсещи убежище, се увеличи над 4 пъти. През 2015-2016 г. 2,5 милиона души са 
поискали убежище в ЕС: за сравнение молбите са били 562 000 през 2014 г. и 278 000 
през 2012 г.4 Основните държави на произход на лицата, търсещи убежище, са все още 
изправените пред гражданска война, насилие и конфликти Сирия, Афганистан и Ирак5. 
Според Международната организация по миграция 33 000 души са намерили смъртта си 
в опит да достигнат Европа от 2014 г. насам.
В началото на 2020 г. имаше 855 000 текущи молби за убежище: доста по-малко, 
отколкото преди 5 години6. Сметната палата отбелязва обаче, че лицата, подали през 
2018 г. молба за убежище в гръцките „горещи точки“, са получили покана за интервю 
през 2022 г. или дори през 2023 г. Освен това неефективността на европейската политика 
относно връщането на лицата, които не отговарят на условията за предоставяне на 
убежище, допринася значително за претоварването на системите за убежище.

1.3. Сериозни дисбаланси в областта на убежището 

Извънредният приток на мигранти откроява дисбалансите в рамките на ЕС. 
В периода 2008-2017 г. една трета от държавите членки са приели 90 % от лицата, 
търсещи убежище в ЕС. През 2018 г. Германия отчита най-голям брой (184 180 молби, 
или 28 % от общия брой), следвана от Франция (120 425 молби, или 19 %), Гърция 
(66 695 заявления, или 11 %), Италия (59 950 заявления, или 10 %) и Испания (52 700 
заявления, или 9 %). Държавите на първото влизане, като Гърция, Малта и Кипър, също 
получават голямо количество молби за убежище спрямо броя на населението си.
В отговор на тази криза през 2015-2016 г. държавите престанаха да прилагат регламента. 
Много мигранти, пристигащи от Гърция, Италия или Испания, не са регистрирани в 
Евродак поради липса на ресурси, но също така и в отговор на липсата на солидарност 
между държавите. 
Констатацията е ясна: системата от Дъблин, останала почти непроменена от 1990 г., вече 
не функционира.

3 COM(2008) 360 final. 
4 Евростат. 
5 Служба на ЕП за парламентарни изследвания, „Реформата на системата от Дъблин“, март 2019 г.
6 Специален доклад на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO): „Тенденции в 
областта на убежището и Covid-19“, април 2020 г.
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1.4. Извънредни мерки по време на кризата

В отговор на миграционния пик през 2015 г. Комисията прие някои спешни мерки: 
създаването на „горещи точки“ за управление на приема на мигранти и регистриране на 
молбите за убежище, механизъм за временно преместване на кандидатите и 
безпрецедентно укрепване на оперативните и финансовите ресурси на Frontex и EASO. 
Тези извънредни мерки не успяха да разрешат проблемите във функционирането на 
ОЕСУ и на Регламента „Дъблин III“. „Горещите точки“ в Гърция се характеризират със 
свръхпренаселеност и неприемливи санитарни условия7: в тях  са приети 42 000 
мигранти, при положение че първоначалният им капацитет е 6000 души. 
За да се възпре притока на мигранти и опасните пътувания от Източното 
Средиземноморие, на 18 март 2016 г. Европейският съвет прие споразумение с Турция. 
Тази декларация, изготвена извън международна правна рамка и без консултация с 
Европейския парламент, трябваше да предложи временно решение на кризата с 
бежанците. При все това постоянният дипломатически натиск от страна на турския 
президент, по-конкретно на гръцко-турската граница, подчерта уязвимостта на това 
споразумение и засили необходимостта от устойчиво европейско решение.
Хуманитарното положение на мигрантите, по-специално в Гърция, налага създаването 
на устойчив механизъм за споделяне на отговорността между държавите по отношение 
на регистрирането на лицата, търсещи убежище. 

1.5. „Горещи точки“, ad hoc споразумения и преместване: първи елементи на 
солидарността 

Според Европейския съвет за бежанците и изгнаниците (ECRE) регламентът „Дъблин 
III“ е бил като цяло адекватно прилаган в „горещите точки“ в периода 2016-2018 г.8 С 
цел събирането на разделени семейства Гърция е прехвърлила в други държави 8604 
лица, търсещи убежище. С подкрепата на EASO тя е изпратила 19 784 искания за 
поемане на разходи, 43 % от които — за лица от „горещите точки“. 
ЕСП прави критичен преглед на подкрепата на ЕС за Гърция и Италия от 2015 г. нататък. 
Тя посочва оперативните слабости, които пречат на ефективността на преместването, на 
предоставяната от EASO експертна подкрепа и на навременността9.
През 2015 г. Съветът, с подкрепата на Европейския парламент, прие две решения за 
преместването от Гърция и Италия на 160 000 лица, търсещи убежище10. Държавите 
членки обаче поеха ангажимент да преместят само 98 256 лица, търсещи убежище, а 
изпълниха този си ангажимент само за 34 705 души. Някои, враждебно настроени към 
това решение, просто отказват да го прилагат.
В Централното Средиземноморие Италия и Малта бяха подложени на силен натиск 
поради увеличаването на броя на мигрантите, пристигащи през Либия. След 
констатираната безизходица на равнището на 27-те, през 2019 г. бяха сключени няколко 
ad hoc споразумения за преместване на лицата, свалени на брега след спасяването им в 
открито море. Правната рамка на „Дъблин III“ даде възможност за доброволно 
прехвърляне в държави членки, поели ангажимент съгласно Декларацията от Малта. 

7 Агенция на ЕС за основните права (FRA), становище 3/2019, март 2019 г. 
8 Служба на ЕП за парламентарни изследвания, 2020 г., стp. 39.
9 ЕСП, 2019 г., стр. 4 и 51. 
10 Решение (ЕС) 2015/1601 на Съвета, съображение 23.
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1.6. Отговорност на държавата на първо влизане и солидарност между 
държавите членки

Още от 1990 г. принципът на „държавата на първо влизане“ има за цел да повиши 
отговорността на държавите в управлението на външните граници. Този принцип обаче 
представлява непропорционална тежест за тези държави и прави оперативната подкрепа 
на служителите на Frontex наложителна. 
От друга страна, докато броят на новите молби за убежище намалява през 2017 г. 
(654 600) и 2018 г. (580 000) в сравнение с пика от 2015-2016 г., през 2019 г. е 
регистрирано увеличение с + 18 %, с подадени 714 000 нови молби за убежище. Тази 
тенденция се потвърждава в началото на 2020 г.: повишение с + 20 % спрямо 2019 г. 
Наблюдава се и диверсификация на миграционните маршрути и държавите на произход. 
След сирийците и афганистанците, днес масово пристигат венецуелци и колумбийци. 
Ето защо ЕС се нуждае от механизъм за солидарност, като гарантира справедливо 
споделяне на солидарността и разпределяне на отговорността между държавите членки, 
включително чрез преместване въз основа на обективни критерии. 

2. ЧАСТ IІ: Структурни недостатъци, пропуски в тълкуването, оперативни 
трудности и политически пречки

2.1. Пречки пред определянето на държавата, компетентна за разглеждането на 
молба за убежище

2.1.1. Задължение за регистрация в Евродак 

Когато регистрира молба за убежище при влизане в ЕС, държавата има задължението да 
въведе пръстови отпечатъци в базата данни „Евродак“. Справката в Евродак позволява 
на органите да проверят дали лицето не е било регистрирано или не е подало молба за 
убежище в друга държава. 
Въпреки това през 2015 г., преди създаването на „горещите точки“, двете държави с 
най-висок процент на незаконни влизания — Гърция (885 000) и Италия (154 000) — са 
регистрирали съответно само 11 370 и 83 245 молби за убежище.11. Тези пропуски 
значително отслабват системата от Дъблин и принципа на „държавата на първо 
влизане“ и водят до множество вторични движения. 

2.1.2. Пристрастно прилагане на йерархията на критериите за определяне 
на компетентната държава

В глава III от Регламента от Дъблин се установява йерархия на критериите, за да се 
определи коя държава трябва да „поеме отговорност“ за лицето, търсещо убежище. 
Приоритет се дава на събирането на семейството  (чл. 8-11), следвано от притежаването 
на документи за престой и визи (чл. 12), незаконно влизане или престой (чл. 13), влизане 
с освобождаване от изискване за виза (чл. 14), молба, подадена на летище или в транзитна 
зона (чл. 15), и първа държава на подаване на молбата (чл. 3, параграф 2).

11 Евростат, CP 44/2016: http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/due/l15b2342_rapport-
information.pdf (вж. стр. 23); https://www.senat.fr/rap/r15-795/r15-7952.html; 
https://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Annual_Risk_Analysis_2017.pdf (вж. стр. 18-19).

https://www.senat.fr/rap/r15-795/r15-7952.html
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Тази йерархия обаче не е отразена в исканията за поемане на разходи. През 2018 г. 
критерият „събиране на семейство“ е бил посочен в 5 % от случаите във Франция (от 
общо 12 000) и 3,7 % — в Германия (от общо 17 500). Тази цифра е още по-ниска в 
Белгия, Швеция, Швейцария и Австрия12, за разлика от Гърция:  79,3 %. 
Исканията за събиране на семейства се приемат в по-малка степен: само 48 % в 
сравнение със средните 67,6 % за всички процедури. Твърде често държавите налагат 
правила за регулиране и ограничаване на събирането на семейства чрез изискване на 
задължителен доказателствен праг (напр. изследване на ДНК, преценка на възрастта).

2.1.3. Административна тежест на дъблинските процедури и различия в 
прилагането им

Броят на дъблинските процедури е нараснал от около 90 000 през 2014 г. на 160 000 през 
2016-17 г. Между 2016 и 2019 г. Германия и Франция са на челно място по брой на 
заявленията: на тях се дължат цели 68 % от всички подадени заявления. Държави като 
Испания, Естония, Литва, Латвия, Словакия, България, Полша и Чешката република 
подават малко заявления по Регламента „Дъблин“. Изненадващо е, че Испания почти не 
изпраща такива заявления (7 през 2016 г.; 11 през 2017 г.; 7 през 2018 г.), въпреки 
големия и нарастващ брой молби за предоставяне на убежище (16 544 през 2016 г.; 
31 738 през 2017 г.; 55 570 през 2018 г.). За сравнение Гърция е изпратила 2886 заявления 
през 2016 г. (за 51 091 молби за убежище), 9784 заявления през 2017 г. (за 58 661 молби 
за убежище) и 5211 заявления през 2018 г. (за 66 969 молби за убежище).
Следователно системата от Дъблин създава значителна административна, човешка и 
финансова тежест, като само 11 % от прехвърлянията действително се извършват. 
Съществуват и значителни разлики между държавите: 54,6 % извършени прехвърляния 
в Гърция, 42,2 % в Швеция, а само 11,2 % в Германия, 6,7 % във Франция, 1,6 % в Италия 
между 2016 и 2019 г.
От друга страна, дискреционните клаузи (член 17) се прилагат рядко. Клаузата за 
суверенитет е била използвана само към 2000 пъти за над 155 000 молби за предоставяне 
на убежище, най-често от страна на Германия (65 %), Нидерландия (13 %) и Франция 
(10 %). Някои държавите са я ползвали само веднъж (Австрия, Дания, Полша), а други 
— нито веднъж (Словения, Португалия, Румъния, България, Естония). 

2.1.4. Твърде сложни и твърде дълги процедури

Административните процедури за търсещия убежище при пристигането му в Европа са 
сложни13. Увеличаването на броя на замесените страни (администрация, юристи, 
медици, полицаи, НПО), тяхната географска разпръснатост и недостатъчната им 
наличност значително забавят обработването на заявленията. Липсата на сътрудничество 
между тези участници и обезсърчаването на някои от тях също представляват пречки. 
Например във Франция лицата, търсещи убежище, биват регистрирани в някоя от 11-те 
префектури на територията на страната, но след това всички трябва да отидат в парижкия 
регион за интервю с Националната агенция в областта на убежището (OFPRA).
Между 2014 г. и 2017 г. делът на дъблинските процедури спрямо общия брой на молбите 
за убежище е нараснал от 15 % на 26-27 %. Ето защо звената „Дъблин“ в държавите бяха 
изправени пред значително увеличение на дейността си, което доведе до претоварване и 

12 ЕСП, 2019 г., стр. 48.
13 Cimade, Règlement Dublin, la machine infernale de l’asile européen („Регламентът от Дъблин,  адската 
машина за предоставяне на убежище“), април 2019 г.
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по-дълги срокове. 
Някои национални органи извършиха реорганизации, за да се справят с 
пренатоварването от досиета. Липсата на човешки ресурси (по-конкретно на служители 
за охрана и устни преводачи) е основен фактор за забавяне. Според наличната 
информация Гърция, Испания и Кипър разполагат с най-малко служители в областта на 
убежището спрямо броя на получаваните от тях молби за убежище. През 2019 г. в 
Испания има 197 служители за 55 290 заявления, в сравнение с 1121 служители за 5780 
заявления в Австрия. Все по-честото прибягване до временни договори може да постави 
под въпрос способността на органите да обработват заявленията (например Гърция, 
Кипър).
Регламентът от Дъблин предвижда срокове на всеки етап от процедурите по него14. 
Съществуват обаче значителни превишения на тези срокове, често с по няколко месеца. 
Има различия и в тълкуването на отправните точки на всяка от процедурите, което 
изисква изясняване от Съда на ЕС (вж. решение Mengesteab).  
Неприлагането на определени клаузи (например за събирането на семейство, за поемане 
на разходи за непридружено малолетно или непълнолетно лице) и неспазването на 
крайните срокове са свързани и с трудности при проверката на информацията за 
кандидатите. Много от тях пристигат без документи за самоличност, което усложнява 
определянето на техните възраст, гражданство и семейни връзки и изисква допълнителни 
проверки. 

2.2. Пречки пред прехвърлянето на лица, търсещи убежище

2.2.1. Твърде кратък период на отговорност на държавите членки

След дадено решение за прехвърляне държавите членки разполагат с 6 месеца (18 месеца 
в случай че кандидатът се укрие), за да осъществят прехвърлянето. След този срок 
издаващата държава поема отговорността за заявлението.
На практика този период на ограничена отговорност насърчава държавите членки да 
забавят осъществяването на прехвърлянията в някои случаи. Това също така подтиква 
лицата, търсещи убежище, да остават извън процедурата, за да могат да подадат 
заявление в друга държава15.
Удължаването на периода на отговорност би дало възможност за борба с вторичните 
движения и незаконния престой. 

2.2.2. Множество пречки

Пречките са многобройни и разнообразни. Те варират от отказа или липсата на 
съдействие от страна на получаващите искания държави до отмяната на решенията от 
страна на националните апелативни органи или до неспазване на сроковете. Друг 
съществен фактор е „административното укриване“ на лицата, които трябва да бъдат 
прехвърлени. На оперативно равнище националните органи посочват трудности при 
извършването на прехвърляния и ограничения при транспортирането (често по въздух), 
наложени от авиокомпаниите (ограничение на броя на лицата на борда, задължение за 
притежаване на поименен билет, липса на свързващ полет и др.). 

14 Служба на ЕП за парламентарни изследвания, 2020 г., стр. 68.
15 ACVZ, 2019 г.
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Липсата на подходящ капацитет за приемане или спазване на дъблинските процедури е 
предмет на съдебната практика на Съда на ЕС и на Европейския съд по правата на човека 
(ЕСПЧ). Тези съдилища отказват прехвърляния към държави, в които на поискалите 
убежище би била несправедливо отказана международна закрила или в които техните 
основни права биха били нарушени16. 
Обжалването срещу решения, свързани с дъблинските процедури, също е често явление. 
Това е основно право, но то забавя много от дъблинските процедури, като се има предвид 
високата степен на обжалване във всички държави — до 80 %. В някои случаи 
обжалването е начин за лицата, търсещи убежище, които не желаят да бъдат 
прехвърлени, да останат на територията на дадена държава. 

2.3. Пътят на мигрантите — подценяван определящ фактор на европейската 
система за предоставяне на убежище

2.3.1. Вторичните движения, враг на принципа за единна молба за убежище

Вторично движение е движението на лице от държавата, която е отговорна за подаването 
на молбата му за убежище, към друга държава. Това явление сериозно възпрепятства 
функционирането на системата от Дъблин, като обърква процеса на определяне на 
компетентна държава, увеличава броя на дъблинските процедури и подкопава принципа 
за единна молба за убежище в ЕС.
Според нидерландския консултативен комитет по въпросите на миграцията17, ако броят 
на молбите за убежище е намалял след 2015-2016 г., то вторичните движения са се 
увеличили значително. Германия и Франция са челните дестинации на тези движения. 
Причините за това са различни: наличие на семейни връзки, присъствие на диаспора, 
познаване на езика, условия на приемане, възможности на пазара на труда, отказ за 
прехвърляне. 
Вторичните движения се влияят и от друг значителен недостатък: разликите в равнището 
на защита. Ярък пример за това е процентът на защита на афганистанците, който варира 
между 6 % и 98 % в зависимост от държавата членка. Този процент варира от 8 % до 
98 % за иракчаните. Тези различия в оценката, при липсата на европейски списък на 
сигурните страни на произход и на общ анализ на рисковете по държави, подтикват 
лицата, търсещи убежище, да отидат в държавата, в която е най-вероятно да получат 
международна закрила. Разликите в условията на приемане на кандидатите също са 
стимул за вторични движения.
Анализът на вторичните движения и тяхното развитие поставя под въпрос 
целесъобразността на някои изходни принципи на „Дъблин III“. Различията в условията 
на живот между държавите членки оказват въздействие върху условията на приемане. 
Несъобразяването със стремежите на поискалите убежище и ограничената отговорност 
на държавите подтикват хората да се местят в желаната от тях държава членка и да  
прибягват до „административно укриване“, за да могат да кандидатстват за убежище 
другаде. 
Националните стратегии, които акцентират единствено върху санкциите или 
ограниченията по отношение на достъпа до убежище, предпочитани от повечето 
държави до момента, са само частичен отговор на това явление. Система, която отказва 
да вземе поне до известна степен предвид индивидуалните път, подход и мотивация на 

16 Служба на ЕП за парламентарни изследвания, 2020 г., стp. 63.
17 ACVZ, 2019 г.
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търсещите убежище, е обречена на неуспех18. 

2.3.2. Движение на миграционните потоци

Поради това е необходимо да се анализират пътят и подходът на мигрантите, за да се 
реагира по по-структуриран начин и да се организират по-добре процедурите за 
предоставяне на убежище. 
Наблюдава се увеличение на молбите за убежище от страна на лица, които са влезли 
законно, чрез освобождаване от изискване за виза или с виза за временно пребиваване. 
Според EASO през 2019 г. една четвърт от молбите са подадени от лица, влезли с 
освобождаване от изискването за виза. Става въпрос за лица от държави, считани за 
безопасни, но в които има много ниско равнище на защита: Северна Македония (1 %), 
Молдова (1 %), Венецуела (5 %), Албания (6 %), Колумбия (7 %), Украйна (9 %). Тези 
многобройни молби, за които е малко вероятно да се получи благоприятен отговор, 
значително утежняват системите за предоставяне на убежище.
Липсата на данни относно пътя и подхода на мигрантите е пречка за по-доброто 
разбиране на нередностите във функционирането на „Дъблин III“. Ето защо 
оперативната съвместимост на данните в областта на убежището е от съществено 
значение. На EASO следва също така да бъде предоставен достъп при сигурни условия 
до данните в Евродак за извършването на такъв анализ и разширяването на ролята на eu-
LISA. 

2.3.3. Човешкият фактор и провалът на Регламента от Дъблин

Неефективността на Регламента от Дъблин тежи предимно върху мигрантите, които вече 
са били травмирани в родината си или по време на пътуването си към Европа. Месеци и 
дори години на административни лутания и несигурност представляват нова травма и 
облагодетелстват трафикантите на хора, като им дават възможност за посегателство 
върху мигрантите чрез проституция или принудителен труд. Провалът на Регламента от 
Дъблин и на общата европейска система за убежище водят до множество нарушения на 
основните права. Например до това, което наблюдаваме понастоящем в „горещите 
точки“ в Гърция: нечовешка ситуация, изострена до краен предел. 
Защитата на висшите интереси на децата и на непридружените малолетни или 
непълнолетни лица е друг въпрос, заслужаващ особено внимание. Няколко държави имат 
специализирани звена за непридружени малолетни или непълнолетни лица (Белгия, 
Франция, Унгария), докато други наемат специализиран персонал (Германия, Полша, 
Кипър). Но тези добри практики не са широко разпространени.
Една от основните пречки за това е определянето на възрастта. Практиките за това се 
различават в отделните държави, а надеждността на преценката, например въз основа на 
медицински прегледи, е несигурна. Мултидисциплинарните подходи, предприети от 
квалифицирани експерти, позволяват събирането на полезни индикации за по-
надеждното установяване на възрастта на лицата (Обединеното кралство, Малта, Италия, 
Гърция, Нидерландия, Франция). Освен това, въпреки че назначаването на юридически 
представител, който да придружава или да представлява малолетните и непълнолетни 
лица в рамките на процедурите за предоставяне на убежище, е задължително (член 6), в 
прилагането му на практика съществуват значителни пропуски. И накрая, редица 
държави не предоставят адекватна информация на малолетните и непълнолетните лица. 

18 Позиция на Комитета на регионите. Резолюция от 8 декември 2018 г. относно общата европейска система 
за убежище.
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Правото на информация (член 4) е друг принцип, който не се спазва в достатъчна степен, 
като това неспазване приема различни форми: предоставяне на частична информация; 
ограничен достъп на кандидатите до правна помощ; езикови бариери и липсата на устни 
преводачи; закъсняло предоставяне на информация19. Недостатъчните ресурси на място 
могат да обяснят тези пропуски, но става въпрос също и политически решения. 

2.4. Прекратяване на процедурите по общата европейска система за убежище и 
на дъблинските процедури по време на кризата с Covid-19

По време на здравната криза и в резултат на ограничителните мерки дъблинските 
процедури бяха значително намалени или дори прекратени. Такъв бе по-конкретно 
случаят при интервютата за предоставяне на убежище. Докато някои държави избраха 
„дистанционни“ сесии, много интервюта бяха отложени20. На 16 април EASO 
публикува препоръки за осигуряване на приемственост в правото на убежище, но не 
съществува план за управление на кризи, адаптиран към подобни обстоятелства, което 
допълнително отслабва прилагането на „Дъблин III“.  

2.5. Нови принципи на управление, нарастваща роля на агенциите на ЕС

Многобройните различия в тълкуването и прилагането на Регламента „Дъблин III“ 
между държавите подкопават неговата ефективност. Някои от тях се дължат на 
национални стратегии за борба с вторичните движения или за съкращаване на сроковете. 
Други отразяват исторически практики или липса на диалог между националните органи 
в областта на убежището. От това всеки път губи общностният интерес: вторичните 
движения, избегнати в една държава, се прехвърлят към друга.
Освен това съществуват двустранни споразумения между държавите членки, или пък 
между държави членки и трети държави, за подобряване на ефективността на 
процедурите, гарантиране на прехвърлянето или ефективното връщане на лица с 
отхвърлени молби за убежище (напр. споразуменията между Испания и Мароко, между 
Германия и Албания). От тези споразумения трябва да се извлекат поуки, които по 
възможност да бъдат възпроизведени в по-широк мащаб, за да се избягват грешки за в 
бъдеще. 
Сближаването на визовата политика между държавите също може да подобри 
функционирането на ОЕСУ и на „Дъблин III“, тъй като много от лицата, подаващи молби 
за убежище, пристигат на територията на ЕС легално: с виза или с право на влизане с 
освобождаване от изискване за виза.
За да се подобри сближаването между националните системи, Комисията ръководи 
мрежа от експерти на държавите членки по дъблинската система. Срещите на тази мрежа 
обаче са твърде редки (един до два пъти годишно), за да имат оперативна роля.
Европейската служба за подкрепа в областта на убежището играе все по-важна и 
проактивна роля за подобряване на сближаването, взаимното доверие между държавите 
и общата култура на предоставяне на убежище. През 2016 г. EASO създаде мрежа на 
звената „Дъблин“, по-активна от тази на Комисията. EASO изготвя и много документи с 
насоки21. И накрая, Агенцията провежда обучения за служителите на звената „Дъблин“.
Оперативната подкрепа за държавите членки до момента е най-значимият принос на 
EASO при прилагането на Регламента „Дъблин“. Все по-съществената роля на EASO и 

19 Служба на ЕП за парламентарни изследвания, 2020 г., стp. 35-37.
20 EASO, април 2020 г.; ECRE, „Информационен бюлетин“.
21 Напр. : EASO, Практическо ръководство за прилагането на Регламент „Дъблин III“, октомври 2019 г. 
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превръщането ѝ в истинска независима агенция е приоритет за подобряване на 
ефективността на ОЕСУ.
И накрая, Комисията трябва да гарантира и по-голямо съответствие на прилагането на 
Регламента „Дъблин III“ с другите текстове на ОЕСУ (приемане, процедури за 
предоставяне на убежище). Следва да се отбележи, че една реформа на ОЕСУ би била 
безполезна, ако не се постигне значително подобрение в процента на връщане на 
лицата, които не отговарят на условията за предоставяне на убежище.
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно прилагането на Регламента „Дъблин III“
(2019/2206(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид член 78, параграф 2, буква д) от Договора за функционирането 
на Европейския съюз (ДФЕС),

– като взе предвид член 80 от ДФЕС относно принципа на солидарност и на 
справедливо разпределение на отговорностите между държавите членки, 
включително във финансово отношение,

– като взе предвид членове 1, 2, 3, 4 и 18 от Хартата на основните права на 
Европейския съюз,

– като взе предвид членове 2, 3, 5 и 8 от Европейската конвенция за защита на 
правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ),

– като взе предвид член 14 от Всеобщата декларация за правата на човека, приета от 
Общото събрание на ООН през 1948 г.,

 като взе предвид Конвенцията на ООН за статута на бежанците от 1951 г. 
(Женевската конвенция)  и протокола към нея от 1967 г.,

 като взе предвид Регламент (ЕС) № 604/2013 на Европейския парламент и на 
Съвета от 26 юни 2013 г. за установяване на критерии и механизми за определяне 
на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна 
закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета 
държава или от лице без гражданство (Регламент „Дъблин III“1),

 като взе предвид Решение (ЕС) 2015/1523 на Съвета от 14 септември 2015 г.2 и 
Решение (ЕС) 2015/1601 на Съвета от 22 септември 2015 г.3 за установяване на 
временни мерки в областта на международната закрила в полза на Италия и 
Гърция,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2016)0270) за преразглеждане на Регламента „Дъблин III“,

– като взе предвид мандата за преговори, приет от водещата комисия в доклад A8 -
 0345/2017 и одобрен на пленарно заседание на 16 ноември 2017 г., както и 
потвърждението на мандата за преговори от Председателския съвет на 17 
октомври 2019 г.,

1  OВ L 180, 29.6.2013, стр. 31.
2  ОВ L 239, 15.9.2015 г., стp. 146.
3  ОВ L 248, 24.9.2015 г., стp. 80.
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– като взе предвид решенията на Съда на Европейския съюз във връзка с Регламент 
(ЕС) № 604/2013, по-специално C-695/15 PPU, Mirza (ECLI:EU:  C:2016 :188), C-
63/15 Ghezelbash (голям състав) (*) (ECLI:EU:C:2016:409), C-155/15, Karim 
(ECLI:EU:C:2016:410), C-578/16 PPU C.K. и други (*) (ECLI:EU:C:2017:127), C-
528/15 Al Chodor (ECLI:EU:C:2017:213), C-36/17 Ahmed (Order) 
(ECLI:EU:C:2017:273), C-490/16 A.S. (голям състав) (ECLI:EU:C:2017 :585), C-
646/16 Jafari (голям състав) (*) (ECLI:EU:C:207:586), C-670/16 Mengesteab (голям 
състав) (ECLI:EU:C:2017:587), C-60/16 Khir Amayri, ECLI:EU:C:2017:675, C-
201/16 Shiri, (ECLI:EU:C:2017:805), C-360/16 Hasan (ECLI:EU:C:2018:35), C-
647/16 Hassan (ECLI:EU:C:2018:368), C-213/17 X (ECLI:EU:C:2018:538), C-56/17 
Fathi (ECLI:EU:C:2018:803), C-47/17 X (голям състав) (ECLI:EU:C:2018:900), C-
661/17 M.A. и други (голям състав) (*) (ECLI:EU:C:2019:53), C-163/17 Jawo (голям 
състав) (*) (ECLI:EU:C:2019:218), and C-582/17 H. (голям състав) (*) 
ECLI:EU:C:2019:280,

 като взе предвид решенията на Европейския съд по правата на човека  във връзка 
с Регламент (ЕС) № 604/2013, по-специално Sharifi срещу Австрия от 5 декември 
2013 г. (съдебно решение), Mohammadi срещу Австрия от 3 юли 2014 г. (съдебно 
решение), Sharifi и други срещу Италия и Гърция от 21 октомври 2014 г. (съдебно 
решение) и Tarakhel срещу Швейцария от 4 ноември 2014 г. (решение на големия 
състав),

 като взе предвид разработената от Комисията европейска програма за миграцията 
от 13 май 2015 г. (COM(2015)0240),

 като взе предвид т. нар. Декларацията от Малта от септември 2019 г.,

 като взе предвид проучването на върховния комисар на ООН за бежанците от 
август 2017 г., озаглавено „Left in limbo“ („Лутане“),  относно прилагането на 
Регламент „Дъблин III“ от 2017 г.,

 като взе предвид проучванията, извършени от името на Комисията от ICF относно 
оценката на Регламент „Дъблин III“ през 2015 г. и относно оценката на 
прилагането на Регламент „Дъблин III“ през 2016 г.,

 като взе предвид Специален доклад 2019/24 на Европейската сметна палата от 
ноември 2019 г., озаглавен „Убежище, преместване и връщане на мигранти: 
необходими са мерки за преодоляване на разминаването между цели и резултати“,

 като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „COVID-19: насоки 
относно прилагането на съответните разпоредби на ЕС в областта на процедурите 
за предоставяне на убежище и за връщане и относно презаселването (2020/C 
126/02),

 като взе предвид доклада на Европейската служба за подкрепа в областта на 
убежището от 2 юни 2020 г. относно спешните мерки, свързани с COVID-19, в 
системите за убежище и приемане,
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 като взе предвид оценката на Службата на ЕП за парламентарни изследвания 
(EPRS) на прилагането на Регламента от Дъблин от януари 2019 г., изготвена от 
д-р Амандин Шерер от Отдела за последваща оценка към Дирекцията за оценка 
на въздействието и европейска добавена стойност на Парламента (първа част) и от 
изследователския екип на Европейския съвет за бежанците и живеещите в 
изгнание (ECRE), по искане на Отдела за последваща оценка (втора част),

 като взе предвид други проучвания, възложени от Европейския парламент, по-
специално оценката на EPRS относно прилагането на Регламента от Дъблин и 
процедурите за предоставяне на убежище в Европа от Гертруд Малмерсьо и 
Милан Ремач от 2016 г., проучването на Тематичния отдел по граждански права и 
конституционни въпроси (Генерална дирекция за вътрешни политики) относно 
реформата на Регламента „Дъблин III“, проведено от Франческо Маяни, от юни 
2016 г., проучването на EPRS „Цената на отказа от Европа в областта на 
убежището“ от Ваутер ван Балехой и Сесилия Навара от октомври 2018 г. и 
проучването на EPRS относно реформата на системата „Дъблин“ от Аня Радйенов 
от март 2019 г.,

 като взе предвид изслушването на комисията по граждански свободи, правосъдие 
и вътрешни работи от 19 февруари 2020 г.,

 като взе предвид отговорите на парламентите на държавите членки, предоставени 
чрез автоматизираната система на Европейския център за парламентарни 
проучвания и документация, относно работата им по Регламента „Дъблин III“,

 като взе предвид предоставения от Германия отговор на 5 въпроса, изпратени от 
председателя на комисията LIBE и от докладчика на всички национални органи, 
участващи в дъблинските процедури,

 като взе предвид констативните пътувания на докладчика до Бохум (Германия), 
Тер Апел (Нидерландия), Букурещ (Румъния) и Лампедуза (Италия),

– като взе предвид член 54 от своя Правилник за дейността, както и член 1, 
параграф 1, буква д) от решението на Председателския съвет от 12 декември 
2002 г. относно процедурата по разрешаване на изготвянето на доклади по 
собствена инициатива и приложение 3 към него,

– като взе предвид писмото от комисията по правата на жените и равенството 
между половете,

 като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи (A9-0000/2020),

А. като има предвид, че в периода 2015-2016 г. 2,5 милиона души са поискали 
убежище в Европейския съюз — четирикратно увеличение в сравнение с 2012-
2013 г.;

Б. като има предвид, че една трета от държавите членки са приели 90 % от лицата, 
търсещи убежище;

https://www.europarl.europa.eu/committees/en/femm
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/femm
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В. като има предвид, че при по-голямата част от молбите за убежище сроковете на 
дъблинските процедури не се спазват и не се извършват прехвърляния;

Г. като има предвид, че са налице сериозни недостатъци в прилагането на настоящия 
регламент, включително по време на кризата с COVID-19, като по този начин се 
накърнява правото на международна закрила и се нарушават основните права;

Интегриране на принципа на солидарност в управлението на молбите за убежище

1. счита, че системата от Дъблин упражнява сериозна тежест върху малка част от 
държавите, особено в периоди на големи притоци на хора; счита, че следва да се 
въведе механизъм за солидарност, който да гарантира справедливо споделяне на 
солидарността и разпределяне на отговорността между държавите членки, 
включително чрез преместване въз основа на обективни критерии;

2. подчертава, че ad hoc споразуменията не могат да заменят една хармонизирана и 
устойчива политика на европейско равнище; изразява съжаление относно 
блокирането от страна на Съвета на реформата на настоящия регламент;

3. отбелязва, че инструментът за управление на кризи, предвиден в член 33, не успя 
нито да предостави ефективна подкрепа на държавите членки, нито да реагира на 
последиците от кризата с COVID-19; счита, че следва да се създаде механизъм за 
солидарно управление на кризи, който да разполага с финансов инструмент, 
управляван от Комисията, за да се гарантира непрекъснатост на правото на 
убежище в ЕС при възможно най-добри условия;

4. призовава държавите членки да използват по изключение дискреционната клауза 
в член 17, например за преместването на лица, търсещи убежище, които 
понастоящем се намират в „горещите точки“ в Гърция в условия на изключително 
напрежение, и за предоставянето на достойни условия на приемане;

5. препоръчва въвеждане, в съответствие с международното право, на ускорени 
дъблински процедури от основните точки на незаконно пристигане в ЕС към 
европейски приемни центрове, с цел бързо обработване на молбите за убежище, 
преценка на естеството им, определяне на компетентна държава и, когато е 
уместно, връщане, без ненужно удължаване на срока на задържане;

6. подчертава важната оперативна подкрепа, предоставяна по дъблинските 
процедури от Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) 
в „горещите точки“; призовава Комисията и държавите членки да улеснят 
работата на служителите на EASO, като позволят интервюта и на език, различен 
от този в държавата; призовава за създаването на Европейска агенция по 
въпросите на убежището, разполагаща с подходящите финансови и човешки 
ресурси;

Защита на основните права

7. припомня, че защитата на основните права трябва да бъде в центъра на 
прилагането на настоящия регламент, включително защитата на децата, на 
жертвите на трафик и на най-уязвимите;
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8. призовава Комисията да следи по-отблизо спазването на йерархията на 
критериите; счита, че е необходимо да се изяснят условията за прилагане на 
критерия за събиране на семейството и да се хармонизира изискваният 
доказателствен праг; призовава държавите и Комисията да защитават висшите 
интереси на детето и да изяснят критериите за задържането на деца;

Опростяване на процедурите и значително съкращаване на сроковете

9. подчертава, че процедурите по прехвърляне са се увеличили значително и 
генерират сериозни човешки, материални и финансови разходи; изразява 
съжаление обаче, че те се осъществяват само в 11 % от случаите, което 
допълнително претоварва системите за предоставяне на убежище; подчертава 
липсата на сътрудничество и обмен на информация между държавите; счита, че е 
от съществено значение да се води борба с вторичните движения, за да се намалят 
исканията за прехвърляне; предлага да се изяснят и хармонизират условията за 
задействане на процедурите по прехвърляне;

10. счита, че правилата относно прехвърлянето на отговорност съгласно Регламента 
„Дъблин III“ в някои случаи подкопават ефективността на процедурите за 
предоставяне на убежище и осъществяването на прехвърлянето и допринасят за 
увеличаването на вторичните движения чрез подтикване на лицата, търсещи 
убежище, да се укрият; призовава Комисията да преразгледа правилата, за да 
предостави достатъчно време на държавите да извършват прехвърляния и да 
премахне прехвърлянето на отговорност в случай на укриване на лице, търсещо 
убежище;

11. счита, че предоставянето на правна помощ по дъблинските процедури за лицата, 
търсещи убежище, по-специално в „горещите точки“, ще улесни протичането на 
процеса и ще подобри вземането на решения; призовава държавите да подобрят 
предоставянето на информация за лицата, търсещи убежище, относно сложните 
дъблински процедури, така че тази информация да е ясна и достъпна за всеки;

Единна молба за убежище в Европа

12. подчертава, че принципът на единна молба за убежище в ЕС почти не се спазва, 
което противоречи на самата цел на настоящия регламент; счита, че 
компетентните национални органи следва да споделят полезна информация в 
европейска база данни като Евродак, за да се ускорят процедурите и да се избегне 
подаването на няколко молби за убежище от едно и също лице, като 
същевременно се зачита защитата на личните данни;

13. отбелязва, че степента на защита на лицата, търсещи убежище, се различава 
значително в отделните държави членки; счита, че един общ списък на сигурни 
страни и общ анализ на риска за всяка държава, или най-малкото сближаване, ще 
намали тези разлики, съответно намалявайки и вторичните движения; подчертава, 
че ефективното връщане на лицата, които не отговарят на условията за 
предоставяне на убежище, е предварително условие за ефективността на 
настоящия регламент;
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Укрепване на управлението и сближаването между държавите

14. счита, че е необходимо засилено сътрудничество между националните органи в 
областта на убежището с цел споделяне на информация и рационализиране на 
прехвърлянията;  предлага да се възложи на EASO да укрепи управлението на 
прилагането на настоящия регламент, включително чрез ежемесечен оперативен 
диалог между националните органи и чрез платформа за обмен и споделяне на 
информация и на най-добри практики;

15. отбелязва, че около две трети от молбите за убежище идват от граждани на 
безопасни страни, пристигнали в ЕС с виза или с право на влизане с 
освобождаване от изискване за виза; счита, че тези явно неоснователни молби 
допринасят за претоварването на системите за убежище; призовава Комисията и 
държавите членки да засилят съгласуваността между политиките в областта на 
убежището и визите;

16. предлага да се засили ролята на EASO за анализиране на потоците и пътищата на 
търсещите убежище лица с цел по-добро предвиждане и разбиране на натиска 
върху системите за предоставяне на убежище;

17. насърчава Комисията и Съвета да работят за сближаване на двустранните 
споразумения между държави членки и такива с трети държави с цел да се 
оптимизира прилагането на настоящия регламент;

18. изразява съжаление, че Комисията все още не е публикувала доклада си за оценка 
по член 46; призовава Комисията да гарантира по-ефективно прилагане на 
настоящия регламент;

19. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на 
Комисията, на правителствата на държавите членки и на националните 
парламенти.


