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Комисия по петиции

24.6.2020

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 0005/2019, внесена от Барбара Клинер, с германско 
гражданство, относно въпросите, свързани с миграцията в Гърция, по-
специално на остров Самос

Петиция № 1016/2019, внесена от Николо Говони, с италианско 
гражданство, от името на организацията с нестопанска цел Still I Rise, 
относно предполагаеми злоупотреби срещу непридружени малолетни и 
непълнолетни лица и техните условия на живот в бежанския лагер на 
остров Самос в Гърция

1. Резюме на Петиция № 0005/2019

Вносителката на петицията призовава институциите на ЕС да предприемат действия за 
разрешаване на това, което тя описва като незавидно положение от страна на Гърция 
при приемането на голям брой мигранти. Вносителката, която е германски гражданин, 
живее на остров Самос и описва ежедневния си опит с невъзможността да използва 
основни обществени услуги поради присъствието на големи групи мигранти, които 
живеят в неподходящи условия и оказват натиск върху доставчиците на обществени 
услуги. По-специално вносителката посочва дългите опашки в пощенските станции, 
където мигрантите очакват парични преводи, и обществените болници, където 
мигрантите често се лекуват приоритетно вероятно поради страх от разпространение на 
заразни болести, в резултат на което местното население не получава достатъчно 
услуги. Вносителката счита, че сегашните условия на живот на мигрантите на острова 
са неблагоприятни както за тях, така и за местните жители на острова. Вносителката на 
петицията посочва необходимостта от предоставяне на повече средства от ЕС за 
подпомагане на мигрантите и за по-добро управление на натиска от миграцията върху 
обществените услуги в целия Съюз, вместо да се поставя прекомерна тежест върху 
Гърция като държава, която все още се възстановява от условията на криза. Ето защо тя 
призовава институциите на ЕС да направят повече за подпомагането на местно 
равнище на свързаните с миграцията инициативи за финансиране, вместо да се 
инвестира в това, което вносителката описва като неприоритетни подпомагани от ЕС 
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публични проекти, като например намиращият се наблизо музей на корабоплаването.

Резюме на Петиция № 1016/2019

Вносителят на петицията осъжда неприемливите злоупотреби срещу непридружени 
малолетни и непълнолетни лица и нарушенията на техните човешки права от страна на 
органите в бежанския лагер на остров Самос в Гърция. Според данните, предоставени 
от вносителя на петицията, 19% от децата, живеещи в този бежански лагер, не са 
придружени от член на семейството или настойник и следователно са лишени от 
адекватна защита. Той се позовава по-специално на лошото разпределение на храната и 
липсата на адекватни здравни грижи и правна и психологическа подкрепа. Той осъжда 
злоупотребите по отношение на процедурите за прием и установяване на 
самоличността на непълнолетните лица, недохранването, лошите хигиенни условия и 
полицейското насилие; като всичко това води до ужасни условия на живот за 
малолетните и непълнолетните лица със сериозни последици за тяхното физическо и 
психическо здраве. Вносителят на петицията съответно призовава институциите на ЕС 
да сложат край на това системно нарушаване на правата на човека на непридружени 
малолетни и непълнолетни лица.

2. Допустимост

Петиция № 0005/2019 е обявена за допустима на 5 април 2019 г.
Петиция № 1016/2019 е обявена за допустима на 14 февруари 2020 г.
Комисията е приканена да предостави сведения (член 227, параграф 6 от Правилника за 
дейността).

3. Отговор на Комисията на петиция № 0005/2019, получен на 20 август 2019 г.

 Вносителката на петицията посочва необходимостта от преразпределяне на 
мигрантите във всички държави членки на ЕС, вместо да се налага допълнителна 
тежест върху Гърция като държава, която все още се възстановява от условията на 
криза. 

Вносителката на петицията също така призовава институциите на ЕС да направят 
повече за подпомагането на местно равнище на свързаните с миграцията инициативи за 
финансиране, вместо да се инвестира в това, което вносителката описва като 
неприоритетни подпомагани от ЕС публични проекти, като например намиращият се 
наблизо музей на корабоплаването.

Коментари на Комисията

Комисията следи отблизо ситуацията на гръцките острови. Тя предоставя значителна 
оперативна, техническа и финансова подкрепа на гръцките органи, за да им помогне да 
управляват настоящия миграционен натиск, особено на гръцките острови, и 
допълнително да укрепят външните си граници на ЕС. 

Комисията предложи законодателен пакет за преразглеждане на общата европейска 
система за убежище, който все още трябва да бъде одобрен от съзаконодателите на ЕС 
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(Съвета на министрите, Европейския парламент). Предложенията за реформа включват 
по-специално преразглеждане на правилата за определяне на държавата членка, която е 
компетентна за разглеждането на молба за убежище, като предвиждат също така 
структуриран и предвидим механизъм за солидарност, за да се гарантира, че нито една 
държава членка няма да носи непропорционална тежест. Тази реформа, както и — в 
очакване на приемането ѝ — евентуални временни договорености, които могат да 
бъдат приети като преходно решение, продължава да бъде приоритет, но не може да се 
превърне в реалност без категоричната решителност и подкрепа от страна на държавите 
членки. Следователно ясният ангажимент на държавите членки за постигане на 
напредък и изготвяне на балансирано споразумение за реформа в областта на 
убежището продължава да бъде от основно значение.

Междувременно Комисията насърчи държавите членки да продължат да извършват 
премествания на доброволна основа на ad hoc принцип, особено при слизане на брега, и 
продължава да бъде ангажирана с финансовата и оперативна подкрепа за всички 
държави членки, които вземат такова решение.

Що се отнася до финансирането в областта на миграцията и убежището Европейската 
комисия е предоставила на Гърция значително финансиране в размер на около 2 млрд. 
евро от 2014 г. насам. Тази сума е предназначена за конкретни проекти с акцент върху 
приемането, настаняването, медицинските грижи, интеграцията, защитата на 
малолетните и непълнолетните лица и т.н. на търсещите убежище и бежанците в 
Гърция. Чрез своя основен фонд, а именно фонд „Убежище, миграция и интеграция“, 
Европейската комисия изпълнява няколко проекта в сътрудничество с гръцките власти 
(правителството на Гърция, местните власти) и други международни партньори 
(международни организации, НПО) с цел справяне със ситуацията в Гърция и особено 
на островите в Егейско море. 

По-специално Европейската комисия предостави 613,5 милиона евро за проекти, 
управлявани и изпълнявани от органите на държавите членки, чрез програми, 
съгласувани с Комисията, и 816,4 милиона евро под формата на неотложна помощ (при 
поява на спешна ситуация). За повече информация можете да посетите списъка с тези 
проекти на уебсайта на Европейската комисия – Генерална дирекция „Миграция и 
вътрешни работи“1.

4. Отговор на Комисията (REV), получен на 24 юни 2020 г.

Петиции №№ 0005/2019 и 1016/2019.

Комисията споделя загрижеността на вносителите на петициите относно трудните 
условия на живот в центровете за прием и установяване на самоличността (RIC) на 
островите в Егейско море, включително на Самос. 

От 2015 г. насам Комисията, в сътрудничество с агенциите на ЕС, е предоставила 

1 https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-
migration/201907_managing-migration-eu-financial-support-to-greece_en.pdf 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/201907_managing-migration-eu-financial-support-to-greece_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/201907_managing-migration-eu-financial-support-to-greece_en.pdf
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оперативна, техническа и финансова подкрепа (в размер на 2,57 млрд. евро)2 на Гърция 
за гарантиране на ефективно управление на миграцията и подобряване на положението 
на островите при пълно зачитане на правата на човека. Целта на подкрепата беше наред 
с другото да се увеличи капацитетът за прием и да се подобрят условията на приемане, 
да се увеличи разполагането на медицински персонал и да се ускорят процедурите за 
предоставяне на убежище и връщане.

На Самос нов център за прием и установяване на самоличността с по-голям капацитет 
ще замени настоящия. Строителните работи са почти завършени, всички конструкции 
са доставени на място и са в процес на монтиране. Въпреки това, поради 
ограничителните мерки, приети във връзка с COVID-19, гръцките органи не могат да 
потвърдят точната дата, на която новият център ще започне да функционира. Новият 
център ще има специални пространства за непридружени ненавършили пълнолетие 
лица и се очаква да подобри условията на живот на мигрантите и лицата, търсещи 
убежище. 

Комисията работи в тясно сътрудничество с гръцките органи в подкрепа на закрилата и 
грижите за непридружените деца мигранти. По-специално се търсят нови решения за 
създаването на допълнителни приюти, съобразени с нуждите на децата. Освен това 
Комисията работи за осигуряване на спешното преместване на малолетните и 
непълнолетните лица в безопасни зони и подходящи обекти. Във връзка с това 
Комисията финансира разширяването на безопасните зони във всички центрове за 
прием и установяване на самоличността, включително на Самос. Освен това във всички 
центрове се осигурява присъствието на служители за закрила на детето. 

Комисията също така стартира и координира инициатива за преместването на 
непридружени ненавършили пълнолетие лица от Гърция и особено от гръцките 
острови, включително от Самос. Към днешна дата 11 държави членки са изразили 
желание да участват в преместването на около 1 600 непридружени ненавършили 
пълнолетие лица. Първите премествания бяха осъществени през април 2020 г. в 
Люксембург и Германия. Следващите премествания ще се осъществят веднага щом 
това стане възможно при сегашните обстоятелства. 

Неотдавнашните събития на гръцко-турската граница и пандемията от COVID-19 
поставиха вече пренапрегнатата система за управление на миграцията в Гърция под 
допълнителен натиск. Комисията следи отблизо ситуацията в горещите точки, като 
предоставя необходимата подкрепа на компетентните гръцки органи. 

Комисията изрази своята солидарност с Гърция и с хората, които се нуждаят от 
международна закрила, като подчерта, че това е европейско предизвикателство, което 
се нуждае от колективен отговор. На 4 март 2020 г. Комисията внесе план за действие, 
включващ финансова подкрепа в размер на 700 милиона евро, както и оперативна и 

2 Последна справка относно финансовата подкрепа на ЕС за Гърция: https://ec.europa.eu/home-
affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/202004_managing-migration-eu-
financial-support-to-greece_en.pdf

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/202004_managing-migration-eu-financial-support-to-greece_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/202004_managing-migration-eu-financial-support-to-greece_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/202004_managing-migration-eu-financial-support-to-greece_en.pdf
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непарична подкрепа3.

Освен това настоящата криза във връзка с COVID-19 изисква повече солидарност 
между държавите членки, особено по отношение на най-засегнатите и най-уязвимите. В 
Гърция вече въведените превантивни мерки включват подробен преглед на 
здравословното състояние на всеки, който пристига на островите, ограничаване на 
влизането и излизането от центровете, повишаване на осведомеността сред живеещите 
в тях и забрана на събиранията. Комисията поддържа ежедневен контакт с гръцките 
органи чрез своите екипи в Брюксел и на място в Гърция с цел оказване на оперативна 
и финансова подкрепа на усилията им за осигуряване на допълнителни помещения за 
отделяне и настаняване на мигрантите, изложени на висока степен на риск, и за 
увеличаване на разполагането на лекари и медицински персонал и осигуряване на 
медицинско оборудване на островите. В тази връзка Комисията работи в тясно 
сътрудничество с Върховния комисариат за бежанците на ООН, с Международната 
организация по миграция и с предоставящи помощ организации.

На Самос част от хората, изложени на висока степен на риск, бяха прехвърлени в хотел 
на островите, като още ще бъдат прехвърлени на малки групи в континенталната част 
през следващите седмици. 

Заключение

Комисията има готовност да засили работата си в зависимост от развитието на 
ситуацията, успоредно с работата си по нов пакт за миграцията и убежището, който ще 
обхваща политиката на ЕС в областта на убежището, с цел гарантиране на справедлива, 
хуманна и ефективна система, основана на солидарност и отговорност. Общата 
отговорност за управлението на миграцията в Гърция обаче се носи от гръцката 
администрация.

3 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_384

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_384

