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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ – ОБОБЩЕНИЕ НА ФАКТИТЕ И 
КОНСТАТАЦИИТЕ

Настоящият доклад е съсредоточен върху прилагането на процедури на границата от 
страна на държавите членки. В член 43 от Директивата относно общите процедури за 
предоставяне и отнемане на международна закрила (Директивата за процедурите за 
убежище (ДПУ)) се установяват процедури на границата като възможност, която 
държавите членки могат да използват като част от функционирането на общата 
европейска система за убежище. Когато молбата за убежище е подадена на границата 
или в транзитна зона, при определени условия държавите членки могат да я разгледат 
на тези места. 

Цел на доклада

Основната цел на доклада е да се даде възможност на Парламента да взема основани на 
факти, информирани решения в предстоящите преговори по Пакта за миграцията и 
убежището, в който процедурите на границата играят решаваща роля. Процедурите на 
границата играят ключова роля в предложението за Пакта. Комисията, обаче, досега не 
е положила усилие да оцени как те се прилагат, да установи дали целите им са 
постигнати и да определи какви заключения да се извадят с оглед на ново 
законодателство. 

Оценките на въздействието представляват основна част от програмата на Комисията за 
по-добро регулиране, която има за цел разработването и оценката на политиките на ЕС, 
така че те да постигат своите цели по най-ефикасния и ефективен начин. Въпреки това 
до момента Комисията не е публикувала доклад за изпълнението на ДПУ, като 
нарушава задълженията си за докладване съгласно член 50 от ДПУ. Освен това през 
2016 г., когато Комисията предложи реформа на ДПУ, която да я превърне в регламент, 
липсваше оценка на въздействието. Същото важи и за наскоро публикуваното 
предложение за изменение (COM(2020)611 final). 

Настоящият доклад няма за цел нито да замени закъснялата цялостна оценка на 
въздействието на ДПУ от страна на Комисията, нито да направи оценка на новите 
предложения на Комисията. Вместо това той има за цел да предостави известна 
информация за начина, по който държавите членки прилагат процедурите на границата 
съгласно ДПУ, и за съществуващите предизвикателства и пропуски в изпълнението. 
Това следва да позволи на Парламента да вземе информирани и основани на 
доказателства решения в предстоящите преговори по предложението за изменение на 
ДПУ.

Докладът се основава на оценката на въздействието на Службата на ЕП за 
парламентарни изследвания от ноември 2020 г., в който се предоставя сравнителен 
анализ на прилагането на член 43 от ДПУ, както и правна оценка на транспонирането и 
прилагането на този член от страна на държавите членки. Първоначалният проект на 
доклад се основава на предварителните констатации от тези проучвания. Докладчикът 
може да внесе изменения към проекта на доклад с цел адаптирането му към 
окончателната оценка на въздействието. 
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Процедурите на границата не са добре определени

Оценката на Службата на ЕП за парламентарни изследвания показва, че процедурите на 
границата са недобре дефинирано понятие в правото на ЕС в областта на убежището. 
Това поражда сериозни опасения при прилагането им, особено по отношение на 
основните права и процесуалните гаранции. 

Процедурите на границата представляват изключение от законово определеното 
правило съгласно ДПУ, че кандидатите за убежище имат право да останат на 
територията на държава членка, включително на границата или в транзитна зона. Във 
връзка с това ДПУ строго ограничава процедурите на границата до изчерпателен брой 
случаи. Също така законодателят на ЕС имаше намерение за тясно тълкуване като 
подчерта, че ако даден кандидат може да представи основателна причина, липсата на 
документи при влизане или използването на подправени документи не следва само по 
себе си да води до автоматично прибягване до процедури на границата или ускорени 
процедури (съображение 21 от ДПУ). На практика обаче ДПУ оставя на държавите 
членки твърде много възможности за използване на процедурите на границата по тяхно 
усмотрение, което често надхвърля определените от ДПУ ограничения. 

Някои държави членки разглеждат допустимостта на молбите за убежище в рамките на 
процедурите на границата, а други разглеждат и тяхната същност. Някои държави 
членки разглеждат случаи от дъблинската система в рамките на процедурите на 
границата, докато други не. Някои държави членки предоставят международна закрила 
в рамките на процедура на границата, докато други разрешават влизане на кандидатите, 
когато установят, че кандидат за убежище може да отговаря на условията за 
международна закрила. Освен това няколко държави членки прилагат процедурите на 
границата по много по-разширен от предвидения в ДПУ начин, като някои дори 
насочват всички молби за убежище на границата към процедура на границата. Също 
така някои държави членки прилагат процедури на границата без да ги квалифицират 
като такива в националното право. 

Задържането като правило при процедури на границата

Процедурите на границата често се основават на правната фикция за забрана за 
влизане, като се предполага, че процедурата на границата се провежда преди или в 
контекста на решение относно правото на кандидата да влезе на територията на дадена 
държава членка. Това има сериозни последици за лицата, търсещи убежище. Във 
всички случаи, анализирани в оценката на Службата на ЕП за парламентарни 
изследвания, кандидатите за убежище при процедурите на границата де факто са 
задържани. 

Задържането и лишаването от свобода оказват сериозно въздействие върху основните 
права на дадено лице. Поради това правото на ЕС и международното право в областта 
на правата на човека определят високи прагове за задържането на лица, търсещи 
убежище. В член 26 от ДПУ се забранява задържането на определено лице единствено 
поради това, че е кандидат. Изчерпателен списък на основанията за задържане, както и 
на гаранциите за задържаните лица, се съдържа в Директива 2013/33/ЕС (Директива 
относно условията на приемане). 
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При процедурите на границата, обаче, тези прагове и гаранции често се пренебрегват. 
По правило държавите членки фактически задържат лицата, търсещи убежище, често 
без проверка на необходимостта или без да предоставят алтернативи на задържането. В 
много случаи лицата, търсещи убежище, нямат достъп до гаранциите, приложими за 
лицата, търсещи убежище, които са задържани в рамките на процедури в страната. 
Няколко държави членки де факто задържат търсещите убежище лица въз основа на 
правната фикцията за забрана на влизане без да признават това за лишаване от свобода. 
В резултат на това търсещите убежище лица, задържани при такава процедура на 
границата, дори нямат достъп до основни процесуални гаранции, като например 
съдебен контрол на задържането им. Това е още по-тревожно, тъй като условията на 
задържане по границите често са неподходящи. В случай на голям брой пристигащи 
лица, като например на гръцките острови, процедурите на границата се равняват на 
нехуманни условия.

В случай че лицата, търсещи убежище, са фактически задържани на границите, 
задържането следва винаги да бъде предвидено от закона и следва да се прилагат 
същите процедурни гаранции както за търсещите убежище лица, задържани в рамките 
на процедури в страната. При всички случаи лицата, търсещи убежище, не следва да 
бъдат задържани по подразбиране. 

Отказ на влизане

На лицата трябва да бъде дадена възможност да подадат молба за убежище на 
границата. Ако има признаци, че лице на външните граници може да пожелае да 
кандидатства за международна закрила, държавите членки трябва да информират 
лицето за възможността да направи това и да организират устен превод, за да се улесни 
достъпът до процедурата за предоставяне на убежище. 

Въпреки това има многобройни сведения за лица, на които е отказано влизане или са 
били отблъснати в контекста на процедурите на границата, без да е направена оценка 
на нуждите им от закрила и без да са регистрирани молбите им за убежище. Това 
представлява сериозно нарушение на правото на ЕС и на международното право. 
За да се предотвратят подобни незаконни практики и да се гарантира, че държавите 
членки спазват правото на ЕС и международното право по външните граници, следва 
да бъдат създадени независими механизми за наблюдение. В съответствие с насоките 
относно граничния контрол на Агенцията на ЕС за основните права (FRA) държавите 
членки следва да бъдат задължени да предоставят на органите за наблюдение достъп до 
граничните съоръжения, за да се гарантира ефективната защита на основните права и 
систематичното докладване на нарушения. Държавите членки следва също така да 
гарантират ефективното разследване на всички твърдения за нарушения и тяхното 
санкциониране. 

Оценка на уязвимостта 

Тревожно е, че държавите членки не разполагат с налични подходящи механизми за 
идентифициране на лица със специални нужди, за да ги освободят от процедурата на 
границата. Оценката на Службата на ЕП за парламентарни изследвания показва, че във 
всички разглеждани държави липсват подходящи и ефективни механизми за 
установяване на уязвимостта, както и че в няколко държави членки напълно липсва 
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такъв механизъм. Лица с невидима уязвимост, като например жертви на изтезания или 
сексуално насилие, почти никога не се идентифицират в рамките на процедура на 
границата. Липсата на подходящи механизми за идентифициране на практика често 
лишава от смисъл специалните процедурни гаранции и съответната подкрепа. Това е 
особено тревожно по отношение на децата и повдига въпроси във връзка със 
зачитането на висшия интерес на детето, залегнал в член 24, параграф 2 от Хартата на 
основните права на ЕС. Поради това децата и техните семейства по принцип следва да 
бъдат освободени от процедури на границата. 

Процедурни гаранции и справедливост на процедурите на границата

В оценката на Службата на ЕП за парламентарни изследвания се докладва за 
значителни проблеми с процедурните гаранции във всички проучени държави членки. 
Кандидатите трябва да бъдат информирани за своите права и за процедурата за 
предоставяне на убежище и трябва да им бъде предоставен ефективен достъп до 
организации и лица, които предоставят консултации. На практика обаче това често 
липсва. Много държави членки предвиждат в законодателството си правото на 
безплатна правна помощ на първа инстанция при процедурите на границата, въпреки че 
не са задължени да го правят. Въпреки това кратките срокове и (фактическото) 
задържане често възпрепятстват ефективния достъп до правна помощ. Кандидатите за 
убежище не са в състояние да се свържат с адвокат поради липса на средства за 
комуникация, на адвокатите не се предоставя достатъчно време за подготовка на 
обжалването или за изслушване на техния клиент, или е налице пълна липса на 
квалифицирани адвокати. НПО често не могат да запълнят празнината поради намален 
достъп до граничните съоръжения или пълната липса на такъв. Често липсва устен 
превод, той е с лошо качество или е затруднен, когато се извършва по телефона. Освен 
това кандидатите често не биват систематично информирани относно процедурата за 
предоставяне на убежище и техните права. 

Самото естество на процедурите на границата затруднява предоставянето на практика 
на пълни процесуални гаранции. Тяхната ефективност се подкопава от комбинацията 
от (да факто) задържане и по-кратки срокове при процедурите на границата. Държавите 
членки обикновено определят много кратки срокове от само няколко дни и за 
процедурата по обжалване, което нарушава правото на ефективни правни средства за 
защита, като се има предвид ограниченият достъп до помощ и до външния свят. Още 
по-тревожно е, че ДПУ не гарантира суспензивно действие на обжалването. 

Що се отнася до ускорената процедура на границата на гръцките острови, FRA, 
Върховният комисар на ООН за бежанците и специалният докладчик на ООН за 
човешките права на мигрантите изразиха сериозни опасения относно надлежните 
процесуални гаранции и предизвикателствата, свързани с основните права, които 
изглеждат почти непреодолими.

Процедурите на границата се характеризират с неизбежна дилема от недостатъчно 
време за справедлива процедура и възможно най-кратко време, в случай че кандидатите 
са задържани. Следователно те не допринасят за постигане на целите на ДПУ. Във 
връзка с това държавите членки следва като цяло да се въздържат от прилагане на 
процедури на границата и в никакъв случай не следва да бъдат задължени да прилагат 
такива процедури. При процедурите на границата държавите членки или не могат да 
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гарантират справедлива процедура, или нарушават основните права на кандидатите, 
като ги задържат за дълъг период от време. 

В случай че процедурите на границата все пак се прилагат, те следва да бъдат строго 
ограничени до случаи, които не са толкова сложни, например случаи, при които на 
кандидата е предоставена международна закрила в друга държава (членка) или при 
които се повдигат само въпроси без значение за разглеждането на процедура за 
предоставяне на убежище. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

относно прилагането на член 43 от Директива 2013/32/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно общите процедури за 
предоставяне и отнемане на международна закрила
(2020/2047(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека (ВДПЧ), приета от 
Общото събрание на Обединените нации (ООН) през 1948 г., и Международния 
пакт за граждански и политически права,

– като взе предвид Конвенцията на ООН за правата на детето,

– като взе предвид Европейската конвенция за защита на правата на човека (ЕКПЧ),

– като взе предвид Конвенцията от 1951 г. за статута на бежанците и протокола към 
нея от 1967 г. и в частност правото на забрана на връщане,

– като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз и в частност 
членове 1, 3, 4, 6, 7, 18, 19, 20 и 47 от нея,

– като взе предвид Глобалния пакт за безопасна, организирана и законна миграция, 
приет от Общото събрание на ООН на 19 декември 2018 г.,

– като взе предвид Директива 2013/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 
26 юни 2013 г. относно общите процедури за предоставяне и отнемане на 
международна закрила1 (Директива за процедурите за убежище (ДПУ)),

– като взе предвид съответната практика на Съда на Европейския съюз (Съда на 
ЕС) и на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ),

– като взе предвид предложението на Комисията от 13 юли 2016 г. за регламент на 
Европейския парламент и на Съвета за установяване на обща процедура за 
международна закрила в Съюза и за отмяна на Директива 2013/32/ЕС 
(COM(2016)0467),

– като взе предвид измененото предложение на Комисията от 23 септември 2020 г. 
за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на обща 
процедура за международна закрила в Съюза и за отмяна на Директива 
2013/32/ЕС (COM(2020)0611),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 16 април 2020 г., 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“ (C(2020)2516),

1 OВ L 180, 29.6.2013 г., стр. 60.
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– като взе предвид оценката на прилагането на европейско равнище на Службата на 
ЕП за парламентарни изследвания (EPRS) от ноември 2020 г. относно 
прилагането на член 43 от Директива 2013/32/ЕС,

– като взе предвид проучването на Европейската служба за подкрепа в областта на 
убежището (EASO) от септември 2020 г., озаглавено „Процедури на границата за 
молби за убежище в държавите от ЕС+“,

– като взе предвид доклада относно основните права за 2020 г. на Агенцията на 
Европейския съюз за основните права (FRA),

– като взе предвид Становище 3/2019 на FRA от 4 март 2019 г., озаглавено 
„Актуализиране на становището от 2016 г. на Агенцията на Европейския съюз за 
основните права относно основните права в „горещите точки“, създадени в 
Гърция и Италия“,

– като взе предвид препоръчителните принципи и насоки относно правата на човека 
на международните граници на Службата на върховния комисар по правата на 
човека към ООН,

– като взе предвид междуинституционалното споразумение от 2016 г. за по-добро 
законотворчество между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и 
Европейската комисия,

– като взе предвид своята резолюция от 30 май 2018 г. относно тълкуването и 
прилагането на Междуинституционалното споразумение за по-добро 
законотворчество2,

– като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи от 22 май 2018 г. относно предложението на Комисията за 
регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на обща 
процедура за международна закрила в Съюза и за отмяна на Директива 
2013/32/ЕС,

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

A. като има предвид, че Комисията досега не е извършила оценка на прилагането на 
ДПУ въпреки правното си задължение за докладване;

Общи забележки

1. изразява съжаление относно липсата на оценка на прилагането и призовава 

2 ОВ C 76, 9.3.2020 г., стр. 86.
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Комисията спешно да извърши такава оценка, тъй като тя се очаква от 2017 г. 
насам;

2. отново изтъква значението на основан на факти подход, който да направлява 
съгласуваното изготвяне на политики;

Обхват

3. подчертава, че процедурите на границата представляват изключение от законово 
установеното правило, че кандидатите за убежище имат право да влязат на 
територията на държава членка, и могат да се прилагат само в изчерпателния брой 
случаи, посочени в ДПУ; посочва, че законодателите на ЕС са имали за цел тясно 
тълкуване на тези случаи; изразява съжаление във връзка с факта, че някои 
държави членки прилагат процедурите на границата в много по-голяма степен;

Фикция за забрана за влизане и задържане

4. подчертава, че член 9, параграф 1 от ДПУ задължава държавите членки да 
разрешат на кандидатите за убежище да останат на тяхна територия, включително 
на границата или в транзитна зона;

5. отбелязва, че няколко държави членки основават процедурите на границата на 
правната фикция за забрана за влизане, като предполагат, че процедурата на 
границата се провежда преди решение относно правото на кандидата да влезе на 
територията им;

6. подчертава, че лицата, които подлежат на процедура на границата, по правило са 
де факто задържани;

7. отново заявява, че държавите членки не трябва да задържат дадено лице 
единствено поради това, че е кандидат за убежище, и припомня, че кандидатите 
могат да бъдат задържани само когато не могат да бъдат приложени други по-
леки принудителни мерки; изразява съжаление, че почти не са разработени и 
прилагани алтернативи на задържането при процедурите на границата;

8. счита, че е много проблематично, че някои държави членки де факто прилагат 
процедури на границата, без да ги признават за такива съгласно националното 
право, тъй като това може да доведе до недостатъчни гаранции срещу подобно 
задържане; подчертава, че всяко задържане следва винаги да бъде предписано от 
закона;

9. припомня, че по съединени дела C-924/19 PPU и C-925/19 PPU Съдът на ЕС 
отхвърли довода, че ако кандидатът може да напусне дадена транзитна зона в 
посока към трета държава, това не представлява задържане;

Отказ на влизане

10. изразява дълбока загриженост, че в контекста на процедури на границата са 
докладвани многобройни случаи на лица, на които е отказано влизане, без техните 
молби за убежище да са били регистрирани, както на външните, така и на 
вътрешните граници; отново заявява, че автоматичният отказ за влизане, 
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връщането и колективното експулсиране са забранени съгласно правото на ЕС и 
международното право;

11. счита, че е важно да се създадат независими органи за наблюдение и призовава 
държавите членки да им предоставят достъп до граничните съоръжения, за да се 
гарантира ефективната защита на основните права и системното докладване на 
нарушения, в съответствие с насоките на FRA относно граничния контрол;

Освобождаване на непридружените ненавършили пълнолетие лица и уязвимите 
кандидати от процедура на границата

12. отбелязва, че съгласно член 24, параграф 3 от ДПУ, когато кандидатите се 
нуждаят от специални процесуални гаранции, държавите членки не прилагат 
процедура на границата, ако в нейните рамки не могат да бъдат предоставени 
такива гаранции;

13. подчертава, че в повечето от проверените държави членки липсват подходящи 
механизми за идентифициране на уязвимостта, а когато са налице, те често 
оценяват само видимата уязвимост;

14. припомня, че в член 25, параграф 6, буква б) от ДПУ се предвижда много 
ограничен набор от обстоятелства, които позволяват на държавите членки да 
обработват молбите на непридружени ненавършили пълнолетие лица в рамките 
на процедура на границата; подчертава, че проверените държави членки не 
разполагат с подходящи методи за определяне на възрастта; препоръчва децата и 
техните семейства да бъдат освободени от процедури на границата;

Процесуални гаранции

15. отбелязва, че процедурите на границата представляват ускорени процедури, и 
припомня, че съгласно член 43 от ДПУ кандидатите при процедурите на 
границата се ползват със същите права и гаранции като кандидатите при 
обичайните процедури;

16. подчертава, че във всички проверени държави членки са докладвани значителни 
проблеми по отношение на достъпа до правна помощ и нейното качество; 
подчертава, че безплатната правна помощ е от съществено значение за 
осигуряване на по-качествена информация при личните интервюта и за 
подобряване на процеса на вземане на решения на първа инстанция;

17. изразява съжаление, че в рамките на процедурите на границата много държави 
членки не регулират достъпа на НПО, които играят ключова роля за 
осигуряването на процесуалните права на кандидатите;

18. отбелязва със загриженост, че на кандидатите често се предоставя малко или 
никаква информация относно процедурите на границата и техните права и 
задължения;

19. признава, че ДПУ оставя на държавите членки свободата на преценка дали 
обжалването има автоматично суспензивно действие; припомня обаче, че Съдът 
на ЕС призна, че обжалването на решение за връщане, чието изпълнение може да 
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изложи засегнатия гражданин на трета страна на сериозен риск от връщане, 
трябва да има суспензивно действие;

20. подчертава, че процедурите на границата се характеризират с комбинация от 
кратки процедурни срокове и фактическо задържане, което може да засегне 
способността на кандидатите да се ползват от залегналите в ДПУ гаранции;

21. препоръчва процедурите на границата да бъдат ограничени до по-малко сложни 
случаи, като например кандидати, на които е предоставена закрила в други 
държави или държави членки или които са повдигнали въпроси, които не са от 
значение за разглеждането на процедура за предоставяне на убежище, като 
тяхната молба остава на преценката на държавите членки;

Процедури на границата и голям брой пристигащи

22. припомня, че гаранциите, предвидени в глава II от ДПУ, се прилагат и в случай на 
голям брой пристигащи лица; отбелязва с голяма загриженост, че в тези случаи 
процедурите на границата пораждат допълнителни предизвикателства, свързани с 
основните права, и опасения във връзка с ефективността;

23. споделя загрижеността, изразена от FRA, Върховния комисар на ООН за 
бежанците и специалния докладчик на ООН за човешките права на мигрантите, 
относно зачитането на процесуалните гаранции и основните права при ускорените 
процедури на границата, използвани на гръцките острови;

24. призовава държавите членки да избягват използването на процедури на 
границата, тъй като при тях не могат да бъдат гарантирани целите на ДПУ и 
справедлива процедура за предоставяне на убежище; призовава държавите 
членки, които все пак прилагат член 43 от ДПУ, да гарантират правилното му 
прилагане във всичките му аспекти;

25. призовава Комисията да наблюдава ефективно изпълнението на ДПУ и да 
предприема действия в случай на неспазване;

°
° °

26. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията.


