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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно убежището: практическо сътрудничество, качество на вземането на 
решения в общата европейска система за убежище
(2006/2184(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид член 63, параграфи 1 и 2 от Договора за създаване на Европейската 
общност,

– като взе предвид Директива 2005/85/ЕО на Съвета от 1 декември 2005 г. относно 
минимални норми относно процедурата за предоставяне или отнемане на статут на 
бежанец в държавите-членки1,

– като взе предвид Директива 2004/83/ЕО на Съвета от 29 април 2004 г. относно 
минималните стандарти за признаването и правното положение на гражданите на 
трети страни или лицата без гражданство като бежанци или като лица, които по 
други причини се нуждаят от международна закрила, както и относно съдържанието 
на предоставената закрила2,

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 343/2003 на Съвета от 18 февруари 2003 г. за 
установяване на критерии и механизми за определяне на държава-членка, 
компетентна за разглеждането на молба за убежище, която е подадена в една от 
държавите-членки от гражданин на трета държава3,

– като взе предвид Директива 2003/9/ЕО на Съвета от 27 януари 2003 г. относно 
минималните норми за приемане в държавите-членки на лица, търсещи убежище4,

– като взе предвид Хагската програма от 4-ти и 5-и ноември 2004 г.,

– като взе предвид съобщението на Комисията относно конкретното сътрудничество: 
Нови структури, нови проекти: подобряване на вземането на решение в Общата 
европейска система за убежище (СOM(2006)0067),

– като взе предвид съобщението на Комисията относно адаптирането на касаещите 
компетенциите на съда разпоредби от дял IV от Договора за създаване на 
Европейската общност с оглед на гарантирането на една по-ефективна съдебна 
правна защита (СOM(2006)0346),

– като взе предвид член 45 от своя правилник,

A. като има предвид, че първият етап от въвеждането на общата система за убежище 

  
1 ОВ L 326 от 13.12.2005 г., стр. 13.
2 ОВ L 304 от 30.9.2004, стр. 12.
3 ОВ L 50 от 25.2.2003, стр. 1.
4 ОВ L 31 от 6.2.2003, стр. 18.
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приключи с приемането на предвидените в член 63, параграф 1 от Договора за ЕО 
четири инструмента;  осъзнавайки ясно, че са налице както политически, така и 
технически трудности, които трябва да се преодолеят, за да се достигне до втория 
етап от европейската система за убежище, който има за цел да въведе обща 
процедура за убежище и единен статут за лицата, които имат право на убежище 
или субсидиарна закрила, и с надеждата, че 2010 г. ще бъде спазена като предвиден 
срок,

Б. като има по-специално предвид определението за бежанец, което бе подкрепено от 
Европейския парламент още в Директива 2004/83/ЕО на Съвета от 29 април 2004 г. 
относно минималните стандарти за признаването и правното положение на 
гражданите на трети страни или лицата без гражданство като бежанци или като 
лица, които по други причини се нуждаят от международна закрила, както и 
относно съдържанието на предоставената закрила, и което поради това е валидно и 
за настоящия доклад,

В. като има предвид, че приемането на директиви при прилагането на общи норми е 
само една първа крачка, и че е необходимо този етап да бъде последван от 
съответно изпълнение на приетите на общностно равнище разпоредби във всички 
държави-членки;  като счита, че на контрола от страна на Комисията върху това 
изпълнение подобава да се отдаде съществено значение и че следователно трябва 
да бъдат на разположение съответстващите на тази задача средства,

Г. като има предвид, че при приетите до този момент в сферата на убежищата 
инструменти става въпрос за минимални норми, 

Д. като има предвид, че в Хагската програма от 4/5-и ноември 2004 г. Европейският 
съвет призова Съвета и Комисията да създадат подходящи структури, които да 
включват компетентните по свързани с убежищата въпроси национални служби в 
държавите-членки, за да се улесни конкретното сътрудничество, както и като счита, 
че засилването на това конкретно сътрудничество, както и на обмена на 
информация и на обмена на изпитани процедури между държавите-членки,  е 
единствената възможност за постигане на уеднаквяване на процедурата,

Е. като счита, че засилването на взаимното доверие е крайъгълен камък при 
изграждането на обща система за убежище и че конкретно и редовно 
сътрудничество между разнообразните и натоварени с еднакви задачи 
административни равнища на държавите-членки е най-добрият начин за 
изграждане на такова доверие,

Ж.  като подчертава, че едно ефикасно прилагане на политиката за убежището 
предполага преследването на няколко допълващи цели, като например 
подобряването на качеството на вземането на решения, бързото и надеждно 
обработване на молби за закрила, както и организирането на информационни 
кампании в страните на произход, които разясняват последиците от нелегалната
имиграция, наред с това последиците в случай на непредоставяне на статут на 
бежанец, както и възможностите за легална миграция,

З. като има предвид, че може да е разумно, с оглед подобряване на качеството при 
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обработката на молби за убежище и следователно намаляване на броя на съдебните 
производства и на забавянията при производствата, да ангажира подкрепата на 
организации в тази област, напр. на службата на Върховния комисар на ООН за 
бежанците, която разви метод за оказване на подкрепа на органите при 
подобряване на качеството на вземането на решения от тях (Инициатива за 
качество),

И. като има предвид, че, както заяви  Съветът на министрите по правосъдие и 
вътрешни работи на ЕС от 27 и 28 април 2006 г., въвеждането на единна процедура 
трябва да се насърчава, за да се избегнат забавяния и така да се осигури конкретен 
принос към подобряването на ефикасността на процедурите,

Й. като подчертава, че въпреки една обща основа от мерки, които бяха приети в 
областта на убежището от момента на  влизане в сила на Договора от Амстердам, 
на национално равнище държавите-членки продължават да прилагат мерки и 
вземат решения, които оказват въздействие върху другите държави-членки, по-
специално по отношение на предоставянето на международна закрила,  

К. като има предвид, че член 29 от Директива 2005/85 относно процедурите 
предвижда изготвянето на минимален общ списък на третите страни, считани за 
сигурни страни на произход, и като изразява съжаление относно факта, че този 
списък все още не е изготвен, още повече, че става въпрос за решаващ фактор за  
въвеждането на обща система за убежище, както и  за бързи решения относно 
правното положение,

Л. като изразява съжаление относно факта, че Съветът не счете за необходимо при
изготвянето на списъка на сигурните трети страни да се прилага процедурата на 
съвместно решение, и в очакване на решението, което Съдът на Европейските 
общности ще постанови по този въпрос, 

М. като има предвид, че държавите-членки трябва да разполагат с висококачествена  
информация относно реалното положение на заплаха в страните на произход, ако 
трябва да гарантират надеждни и справедливи процедури,

Н. като осъзнава техническите и политически трудности, които възпрепятстват общото 
използване на чувствителна информация относно страните на произход, и при все 
това с твърдото убеждение, че с течение на времето трябва да стане възможно 
изграждането на обща база данни относно страните на произход, за да може всички 
държави-членки да се основават върху еднакви данни при вземане на решения,

О. като има предвид, че за подобряването на процедурата на вземане на решение е 
необходимо да се повиши нивото на образованост на служителите, които вземат тези 
решения, 

П. като има предвид, че най-подходящата процедура, която дава възможност на Съда на 
Европейските общности да гарантира единството на общностното право, е процедурата 
на предварителни тълкувателни заключения, предвидена в член 234 от Договора за ЕО, 
и че съществена част от тази процедура е принципът, съобразно който всеки
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национален съд може да започне диалог със Съда на Европейските общности; при все 
това, като изразява съжаление поради факта, че Съдът на Европейските общности, въз 
основа на предвиденото от член 68 от Договора за ЕО изключение от този принцип, 
има право да тълкува разпоредби в областта на убежището единствено когато въпросът 
му е поставен от национален съд, функциониращ като последна инстанция, 

1. подчертава още веднъж, че крайната цел при въвеждането на една обща система за 
убежище трябва да се състои в това да бъдат вземани висококачествени, т.е. 
обосновани, справедливи и бързи решения; посочва, че едно подобряване на 
качеството на вземането на решения има предимството да  намалява разходите на 
системата, като ограничава продължителността и евентуално броя на процедурите на 
обжалване; 

2. осъжда явно недостатъчните възможности на Комисията да контролира изпълнението 
на различните директиви в областта на убежището и съветва държавите-членки да 
облекчат задачата на Комисията, като й предоставят системно таблица на   
съответствията, в която вписват посредством точно кои мерки са изпълнени съответни  
разпоредби на директивите; 

3. приканва Комисията да работи с оглед на насърчаване  във всички държави-членки на 
въвеждането на единна процедура, която да допринесе за  повече бързина и 
ефикасност; 

4. подчертава, че във връзка с изискванията и условията за предоставяне на 
международна закрила и по-специално на субсидиарна закрила, между държавите-
членки ще съществуват различия и "купуването на убежище" ще продължи да 
съществува като факт дотогава, докато валидните правни разпоредби в областта на 
убежището се основават върху минимални норми;

5. настоятелно подчертава, че една от целите на приетите в областта на убежището 
инструменти се състои в ограничаване на така наречените "вторични" движения;  
съветва държавите-членки още сега да работят конкретно върху възможно най-голямо 
сближаване между политиките им на убежище;

6. счита, че едно от подобренията, които трябва да се осъществят в европейската 
политика за убежище, следва да се състои в по-добро разпределение на тежестта 
между държавите-членки, и вече очаква с интерес оценката на Регламент "Дъблин II" 
от Комисията, както и евентуални предложения в тази област;

7. счита, че трябва да се обърне внимание върху това служителите, компетентни за  
признаване на статут на бежанец, да са обучени в изключително добра степен; 

8. изисква в страните на произход да се провеждат информационни кампании, които да 
разясняват на потенциалните кандидати за убежище рисковете на нелегалната 
имиграция и последиците в случай на непредоставяне на статут на бежанец, както и 
възможностите за легална миграция. Целта на това ще бъде да се намали броят на 
неоснователните молби за убежище, както и нелегалните преминавания на граница;
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9. изисква справедливото и бързо прилагане на мерките, които следва да се прилагат 
спрямо лица, които не са получили статут на бежанци или на които последният е отнет; 

10. призовава Комисията възможно най- скоро да отстрани техническите и политическите 
затруднения при въвеждането на обща база данни относно страните на произход;  
желае да бъде намерено прагматично решение на проблема с многоезичността;

11. приветства усилията на Комисията, съгласно разпоредбите, предвидени в член 29 от 
Директивата за процедурите за убежище, да изготви списък на сигурните трети 
страни, и изисква от Съвета незабавни решения в тази връзка; 

12. счита, че координирането на дейностите във връзка с конкретното сътрудничество в 
областта на убежището следва да остане задача на Комисията, която във връзка с това 
трябва да разполага със съответни ресурси; призовава Комисията да изрази становище 
в полза на тази възможност в рамките на доклада, който ще представи в началото на 
2008 г. относно напредъка през първия етап от дейностите, вместо да се застъпва за 
създаването на нова структура под формата на "европейска агенция за подкрепа", 
предвиждана в момента;

13. призовава държавите-членки да си сътрудничат с Върховния комисар на ООН за 
бежанците и да въведат, следвайки примера на Обединеното кралство и Австрия, 
операция "инициатива за качество", като публикуват резултатите от тази 
инициатива, за да станат известни и да се насърчат най-добрите практики при 
обработката на молбите за международна закрила;

14. приветства планираните от Комисията мерки за подкрепа на държавите-членки, 
върху които пада по-голяма тежест, за да могат да овладеят проблемите във връзка с 
приема на кандидати за убежище и разглеждането на молбите за убежище, по-
специално и преди всичко чрез изпращане на екипи от експерти;

15. подчертава, че е задача на Комисията да контролира прилагането на приетите в 
областта на убежището директиви, и че за тази цел тя трябва да разполага със 
съответните ресурси, които понастоящем са крайно недостатъчни за довеждането до 
успешен край на такава широкообхватна задача; счита, че са поставени на карта 
доверието в Съюза в тази област, както и бъдещето на общата политика за 
убежището;

16. изтъква, че създаденият в областта на политиката за убежището правен корпус на 
Общността изисква единно тълкуване и прилагане в целия Европейски съюз; счита, 
че хармонизирането в областта на политиката за убежището ще се улесни и ускори, 
ако в бъдеще със Съда на Европейските общности  могат да се консултират не само 
върховните национални съдилища, какъвто е случаят понастоящем, но и други 
съдилища; поради това, призовава Съвета да признае отново на Съда на 
Европейските общности пълния обхват от правомощия в областта на 
предварителните тълкувателни заключения, предвидени в Дял  IV от Договора за 
ЕО.
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BEGRÜNDUNG

Einleitung

Mit der Annahme der vier in Artikel 63 Absatz 1 EGV vorgesehenen Instrumente wurde am 
1. Dezember 2005 die erste Phase der Einführung des gemeinsamen Asylsystems 
abgeschlossen. Jetzt geht es also darum, die eingeführten Strukturen zu konsolidieren, um zu 
der zweiten Phase des Systems überzugehen, welche die Einführung eines gemeinsamen 
Asylsystems und eines einheitlichen Statuts für die Personen, die als Flüchtling anerkannt 
sind oder denen subsidiärer Schutz gewährt wird, vorsieht.

Im Haager Programm vom 4./5. November 2005 hat der Europäische Rat darauf hingewiesen, 
dass die Asylpolitik sich nunmehr auf drei große Achsen stützen sollte, nämlich die 
Einführung eines einheitlichen Verfahrens, die gemeinsame Nutzung der Informationen über 
die Herkunftsländer und die Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten, insbesondere um den Mitgliedstaaten, die aufgrund ihrer geographischen 
Lage besonderem Druck ausgesetzt sind, zu helfen, diesen besser zu bewältigen.

Um diese Ziele zu erreichen und zur zweiten Phase des Asylsystems übergehen zu können, 
muss vor allem die konkrete Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten gefördert werden, 
mit dem endgültigen Ziel, eine Verbesserung der Qualität der Beschlussfassung zu erreichen, 
die nach Auffassung des Berichterstatters schneller, gerechter und zuverlässiger sein sollte. 
Die Intensivierung dieser konkreten Zusammenarbeit ist Gegenstand der Mitteilung der 
Kommission, auf die sich dieser Bericht bezieht. In diesem Zusammenhang hat der 
Berichterstatter einige Aspekte aufgegriffen, die entscheidend zur Verbesserung der 
Zusammenarbeit und dadurch auch der Beschlussfassung im Bereich der Asylpolitik 
beitragen könnten, welche nachfolgend angeführt werden.

Einheitliches Verfahren

Mit dem einheitlichen Verfahren wird die Beschlussfassung beschleunigt; dieses Verfahren ist 
daher zu fördern. In den meisten Mitgliedstaaten wurde bereits ein einheitliches Verfahren 
eingeführt, das die Prüfung der Kriterien für die Gewährung des Flüchtlingsstatus und die 
Kriterien, die Zugang zu subsidiärem Schutz gewähren, in einer einzigen Operation 
zusammenfasst. Dies ist durchaus lobenswert, in dem Sinne, dass es in der Regel wenig 
wahrscheinlich ist, dass die Person, die einen Antrag auf Gewährung von internationalem 
Schutz stellt, in der Lage ist, zu bestimmen, ob ihr Antrag den Kriterien der Genfer 
Konvention oder anderen Formen des internationalen Schutzes entspricht. Diese 
Vorgehensweise ist auch rationaler, insofern als eine einzige Instanz eine Entscheidung trifft 
und dabei sämtliche Kriterien der Zulässigkeit des internationalen Schutzes prüft, wodurch 
vermieden wird, dass der Antragsteller gegebenenfalls mehrere Anträge bei mehreren 
Instanzen einreichen muss, die vergleichbare Tatsachen bewerten.

Eine gemeinsame Datenbank

Die Qualität der in erster Instanz getroffenen Entscheidungen hängt von der Qualität der 
Informationen ab, auf die sich diese Entscheidungen stützen. Die Sammlung von 
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Informationen über die Herkunftsländer muss daher verbessert werden, und um die 
Beschlussfassungskriterien der Länder der Union so weit wie möglich zu harmonisieren, ist 
darauf zu achten, dass alle Mitgliedstaaten über die gleichen Informationen verfügen. Eine 
gemeinsame Nutzung der verfügbaren Informationen über die Herkunftsländer ist umso 
notwendiger als die Mittel, die zur Sammlung dieser Informationen eingesetzt werden, sich 
von einem Mitgliedstaat zum anderen unterscheiden. Einige haben in diesem Bereich hoch 
entwickelte Datenbanken geschaffen, die ihre Entscheidungsträger nutzen sollen, andere 
hingegen verfügen nicht über eigene Informationsquellen und verlassen sich daher auf externe 
Quellen, z.B. auf nichtstaatliche Organisationen und auf das UNHCR. Um jedoch eine 
bessere Homogenität der Entscheidungen zu gewährleisten wäre es zweifellos sehr wichtig, 
dass sich die Entscheidungen auf idente Daten stützen. Daher ist es sinnvoll, auf die 
Schaffung einer gemeinsamen Datenbank über die Herkunftsländer hinzuarbeiten, für die sich 
der Berichterstatter mit Nachdruck ausspricht, und deren „gemeinsames Portal“, wie es in der 
Mitteilung der Kommission heißt, nur eine Zwischenphase sein kann, die so kurz wie möglich 
sein sollte. Es würde sich nämlich darum handeln, wie die Kommission es auch in Erwägung 
zieht, gemeinsame Leitlinien über das Einholen und die Analyse von Informationen durch die 
zuständigen nationalen Behörden auszuarbeiten, damit eine europäische Datenbank mit 
Informationen über die Herkunftsländer auf der Grundlage gemeinsamer gemeinschaftlicher 
Normen eingerichtet werden kann.

Ausbildung der Beamten

Wenn man eine Verbesserung der Beschlussfassung anstrebt, ist selbstverständlich darauf zu 
achten, dass die Personen, die mit der Annahme der Beschlüsse befasst sind, selbst über die 
erforderlichen Kompetenzen und somit über eine qualitativ hochwertige Ausbildung 
verfügen. In diesem Zusammenhang ist es zu begrüßen, dass einige Länder, wie z.B. das 
Vereinigte Königreich und Österreich, die Initiative ergriffen und sich an ein im Asylbereich 
spezialisiertes Organ, das UNHCR, gewandt haben, damit ihnen dieses dabei hilft, in der 
alltäglichen Praxis die Bearbeitung der Asylanträge zu prüfen und die Abwicklung durch 
konkrete Vorschläge zu verbessern. Es handelt sich hier um ein Beispiel, dem nachgeeifert 
werden und das zur Ausarbeitung eines Handbuchs über „bewährte Methoden“ führen könnte. 
Der Berichterstatter begrüßt diverse im Rahmen von Eurasil1 getroffene Maßnahmen zur 
Harmonisierung der Qualifikationen der Beamten, die im Asylbereich tätig sind, und spricht
sich für deren Verbreitung aus. Er möchte ferner, dass sich die Mitgliedstaaten bemühen, 
verschiedene Arten von Maßnahmen einzuführen, mit denen nicht nur die Kompetenzen ihrer 
Beamten erhöht werden sollen, sondern auch deren Motivation gewahrt werden soll, was nach 
Ansicht der Experten des UNHCR von wesentlicher Bedeutung ist. In diesem Zusammenhang 
könnte man die Ausarbeitung eines Ausbildungsprogramms auf der Ebene der EU in 
Erwägung ziehen, das es den Beamten der Mitgliedstaaten ermöglichen würde, sich kennen 
zu lernen und Erfahrungen auszutauschen. Mit diesem Programm könnten sie sich mit dem 
derzeitigen Rechtsrahmen sowie mit diversen praktischen Aspekten ihrer Arbeit vertraut 
machen, wie z.B. den Gesprächstechniken, den Kriterien zur Bewertung der Glaubwürdigkeit 
der von den Antragstellern abgegebenen Erklärungen sowie der Berücksichtigung der 
spezifischen Bedürfnisse der schutzbedürftigen und traumatisierten Personen, denen sie 
helfen sollen. 

  
1 Das EU-Netz für Asylpraktiker wurde 2002 gegründet.
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Rolle des Gerichtshofs

Der Berichterstatter ist der Ansicht, dass die Harmonisierung im Asylbereich erleichtert und 
beschleunigt würde, wenn der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften nunmehr von 
anderen als den höchsten nationalen Gerichten befasst werden kann, wie dies derzeit der Fall 
ist. Er ist ferner der Auffassung, dass eine homogene Anwendung des Besitzstandes 
insbesondere dazu beitragen würde, die sekundären Bewegungen zwischen den 
Mitgliedstaaten einzudämmen, ein Phänomen, das ständig Anlass zu Besorgnis gibt. Er 
begrüßt daher eine Anpassung der Bestimmungen von Titel IV des EG-Vertrags, um einen 
effektiveren gerichtlichen Rechtsschutz zu gewährleisten, und zwar umso mehr, als die derzeit 
geltende Ausnahme sich auf Politikbereiche auswirkt, die in Bezug auf die Grundrechte 
besonders sensibel sind, da sie den Schutz schutzbedürftiger Personen betreffen.

Rolle der Kommission 

Damit die Kommission eine einheitliche Anwendung des Gemeinschaftsrechts im 
Asylbereich gewährleisten kann, muss sie in der Lage sein, die Umsetzung der auf diesem 
Gebiet verabschiedeten Richtlinien angemessen zu kontrollieren. Die Ressourcen, über die sie 
verfügt, sind jedoch offenbar unzureichend, woraus sich eine Externalisierung der Aufgaben 
ergibt, die nach Auffassung des Berichterstatters die Ausübung ihrer Funktion als Hüterin der 
Verträge gefährden könnte. Der Berichterstatter vertritt daher die Auffassung, dass die 
Kommission Juristenteams aus den einzelnen Mitgliedstaaten sowie Übersetzerteams 
einsetzen sollte, damit sie ihre Kontrollfunktion unter den besten Bedingungen erfüllen kann. 
Die Mitgliedstaaten ihrerseits sollten der Kommission systematisch eine Äquivalenztabelle 
vorlegen, aus der klar hervorgeht, auf welche Bestimmungen der Richtlinien sich die 
nationalen Maßnahmen beziehen, die Gegenstand einer Notifizierung sind. Es handelt sich 
hier um ein bewährtes Verwaltungsverfahren, das in den Bereich der loyalen Zusammenarbeit 
fällt. Daher ist schwer zu verstehen, weshalb dieses von den Mitgliedstaaten nicht eingehalten 
wird.

Schließlich ist sich der Berichterstatter der Tatsache bewusst, dass die Verwaltung der 
Tätigkeiten im Zusammenhang mit der praktischen Zusammenarbeit, wie in der Mitteilung 
festgelegt, auf Dauer die Kapazitäten eines Kooperationsnetzes im Asylbereich überschreiten 
könnte. Trotzdem ist er der Auffassung, dass es Aufgabe der Kommission ist, die 
Koordinierung der Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem gemeinsamen europäischen 
Asylsystem zwischen den Mitgliedstaaten zu übernehmen, und er warnt vor der Versuchung, 
diese Aufgaben einer neuen Agentur anzuvertrauen. Er spricht sich entschieden gegen diesen 
Vorschlag aus.

Alles in allem begrüßt der Berichterstatter die in der Mitteilung der Kommission enthaltenen 
konkreten Vorschläge zur Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten 
im Asylbereich, und hofft, dass es mit dieser pragmatischen Methode möglich sein wird, bis 
zum Jahr 2010 ein gemeinsames Asylsystem zu entwickeln.


