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Европейски�пакт�за�имиграцията�и�предоставянето�на�убежище�

�

�

От�половин� век�насам� политическият�и�цивилизационен�проект,� който� лежи�в� основата�на�

създаването�и�задълбочаването�на�Европейския�съюз,�направи�възможно�осъществяването�на�

значителен� напредък.� Един� от� най:забележителните� резултати� на� това� начинание� е�

изграждането� на� обширно� пространство� на� свободно� движение,� което� днес� обхваща� по:

голямата�част�от�територията�на�Европа.�Това�развитие�създаде�условия�за�невиждано�досега�

разширяване�на�свободите�на�европейските�граждани�и�гражданите�на�трети�държави,�които�

се�движат�свободно�върху�тази�обща�територия.�То�е� също�така�важен�фактор� за�растеж�и�

благоденствие.�Неотдавнашното�и�предстоящото�разширяване�на�Шенгенското�пространство�

допълнително�утвърждава�свободата�на�движение�на�хората.�

�

Международната� миграция� е� явление,� което� ще� продължи� да� съществува,� докато�

продължават�да�съществуват�разликите�в�благосъстоянието�и�развитието�между�различните�

региони� на� света.� Тя� може� да� бъде� шанс,� защото� е� фактор� за� обмен� в� човешки� и� в�

икономически�план�и�също�така�дава�възможност�на�хората�да�осъществяват�стремежите�си.�

Миграцията�може�да�играе�решаваща�роля�за�икономическия�растеж�на�Европейския�съюз�и�

неговите� държави:членки,� които� се� нуждаят� от� мигранти� поради� положението� на� техния�

пазар�на�труда�или�демографското�си�състояние.�Миграцията�е�също�източник�на�средства�за�

мигрантите�и�за�страните�им�на�произход,�като�по�този�начин�допринася�за�тяхното�развитие.�

Впрочем�хипотезата�за�нулева�имиграция�изглежда�не�само�нереалистична,�но�и�опасна.�

�

През� декември� 2005�г.� Европейският� съвет� прие� също� така� глобалния� подход� към�

миграцията,� чиято� целесъобразност� той� потвърждава.� Европейският� съвет� отново� изразява�

убедеността� си,� че� въпросите,� свързани� с� миграцията,� са� неразделна� част� от� външните�

отношения�на�Съюза�и�че�едно�хармонично�и�ефикасно�управление�на�миграцията�трябва�да�

има�глобален�характер,�а�това�значи�да�обхваща�едновременно�организирането�на�законната�

миграция� и� борбата� срещу� незаконната� имиграция� като� средства� за� насърчаване� на�

взаимодействието�между�миграцията�и�развитието.�Той�е�убеден,�че�глобалният�подход�към�

миграцията� има� смисъл� само� в� условията� на� тясно� партньорство� между� страните� на�

произход,�страните�на�транзитно�преминаване�и�приемните�страни.�

�
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Европейският�съюз�все�пак�няма�възможност�да�приеме�подобаващо�всички�мигранти,�които�

се�надяват�да�намерят�по:добър�живот�в�него.�Една�зле�овладяна�имиграция�може�да�накърни�

социалното� единство� на� приемните� страни.� Ето� защо� при� организирането� на� имиграцията�

трябва� да� се� вземат� предвид� възможностите� за� прием,� с� които� разполага� Европа,� по�

отношение� на� пазара� на� труда,� жилищното� настаняване,� здравните,� образователните� и�

социалните� услуги,� а� мигрантите� да� се� защитят� срещу� риска� да� бъдат� експлоатирани� от�

престъпни�мрежи.�

�

От� друга� страна,� изграждането� на� общо� пространство� на� свободно� движение� изправя�

държавите:членки� пред� нови� предизвикателства.� Поведението� на� една� държава� може� да�

засегне�интересите�на�други�държави.�Достъпът�до�територията�на�една�от�държавите:членки�

може� да� бъде� последван� от� достъп� до� територията� на� други� държави:членки.� Ето� защо� е�

наложително� всяка� държава:членка� да� отчита� интересите� на� своите� партньори� при�

определянето�и�прилагането�на�своята�политика�в�областта�на�имиграцията,�интеграцията�и�

предоставянето�на�убежище.�

�

Във� връзка� с� това� от� близо� двадесет� години� държавите:членки� на� Европейския� съюз�

започнаха� да� сближават� политиките� си� в� тази� област.� Европейският� съвет� приветства�

напредъка,� осъществен� в� тази�посока:�премахване�на�проверките�по� вътрешните� граници� в�

по:голямата� част� от� европейската� територия,� възприемане� на� обща� визова� политика,�

уеднаквяване� на� проверките� по� външните� граници� и� на� правилата,� които� се� прилагат� по�

отношение� на� предоставянето� на� убежище,� сближаване� на� някои� условия� за� законна�

имиграция,�сътрудничество�в�областта�на�борбата�срещу�незаконната�имиграция,�създаване�

на�агенцията�FRONTEX,�създаване�на�специални�фондове,�които�са�израз�на�солидарността�

между�държавите:членки.�Европейският�съвет�специално�приветства�значителния�напредък,�

постигнат�в�рамките�на�програмите�от�Тампере�(1999—2004�г.)�и�Хага�(2004—2009�г.),�които�

той�се�ангажира�да�изпълни�изцяло.��

�

Европейският� съвет,� верен� на� ценностите,� които� от� самото� начало� не� са� престанали� да�

вдъхновяват� европейския� проект� и� прилаганите� политики,� тържествено� потвърждава,� че�

политиките�в�областта�на�миграцията�и�предоставянето�на�убежище�трябва�да�са�съобразени�

с� нормите� на� международното� право� и� в� частност� с� нормите,� отнасящи� се� до� правата� на�

човека,�човешкото�достойнство�и�бежанците.�

�

Постигнатият� напредък� по� пътя� към� обща� политика� в� областта� на� имиграцията� и�

предоставянето�на�убежище�е�действителен,�но�са�необходими�и�допълнителни�усилия.�

�
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Убеден,�че�е�необходим�съгласуван�подход�за�включване�на�управлението�на�миграцията�в�

рамките� на� глобалните� цели� на� Европейския� съюз,� Европейският� съвет� счита,� че� е� назрял�

моментът,�в�дух�на�взаимна�отговорност�и�солидарност�между�държавите:членки,�но�също�и�

на�партньорство�с�трети�държави,�да�се�даде�нов�тласък�на�определянето�на�обща�политика�в�

областта� на� имиграцията� и� предоставянето� на� убежище,� която� да� отчита� едновременно�

общите�интереси�на�Европейския�съюз�и�характерните�особености�на�всяка�държава:членка.�

�

Въз� основа� на� изложеното� дотук� и� в� контекста� на� Съобщението� на� Комисията� от� 17�юни�

2008�г.� Европейският� съвет� реши� тържествено� да� приеме� настоящия� Европейски� пакт� за�

имиграцията� и� предоставянето� на� убежище.� Като� осъзнава,� че� е� възможно� за� цялостното�

прилагане�на�пакта�да�бъде�необходимо�в�някои�области�да�се�осъществи�развитие�на�правната�

рамка� и� по:специално� на� договорните� основи,� Европейският� съвет� поема� пет� основни�

ангажимента,� чието� превръщане� в� конкретни� действия� ще� продължи� по:специално� в�

програмата,�която�ще�замени�през�2010�г.�програмата�от�Хага:��

�

:� организиране� на� законната� имиграция� при� отчитане� на� приоритетите,� нуждите� и�

възможностите� за� прием,� определени� от� всяка� държава:членка,� и� насърчаване� на�

интеграцията;�

�

:� борба�срещу�незаконната�имиграция,�по:конкретно�чрез�гарантиране�на�завръщането�на�

незаконно�пребиваващите�чужди�граждани�в�страните�им�на�произход�или�в�страна�на�

транзитно�преминаване;�

�

:� засилване�на�ефективността�на�проверките�по�границите;�

�

:� изграждане�на�Европа�на�убежището;�

�

:� установяване� на� глобално� партньорство� със� страните� на� произход� и� страните� на�

транзитно� преминаване,� което� да� насърчава� взаимодействието� между� миграцията� и�

развитието.�

�

*�

*�����*�

�
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I)� Организиране�на� законната�имиграция�при�отчитане�на�приоритетите,�нуждите�и�
възможностите� за� прием,� определени� от� всяка� държаваHчленка,� и� насърчаване� на�
интеграцията�

�

Европейският�съвет�е�на�мнение,�че�законната�имиграция�трябва�да�произтича�от�волята�на�

двете�страни�—�мигранта�и�приемната�страна,�с�цел�взаимна�полза.�Той�припомня,�че�всяка�

държава:членка� трябва� сама�да� определи� условията� за� прием�на� законни�мигранти�на� своя�

територия�и�при�необходимост�да�уточни�техния�брой.�Определянето�на�квотите,�които�могат�

да� се� получат� в� резултат� на� това,� би� могло� да� се� осъществи� съвместно� със� страните� на�

произход.� Европейският� съвет� призовава� държавите:членки� да� прилагат� имиграционна�

политика,�която�да�е�селективна�по�своя�характер�—�отчитаща�всички�потребности�на�пазара�

на� труда,� и� съгласувана� —� съобразена� с� въздействието,� което� може� да� окаже� върху�

останалите� държави:членки.� Той� подчертава� също� колко� е� важно� да� се� избере� политика,�

която�да�позволява�справедливо�отношение�към�мигрантите�и�хармоничната�им�интеграция�в�

обществото�на�приемната�страна.�

�

За�тази�цел�Европейският�съвет�се�споразумя�за�следното:�

�

а)� да� прикани� държавите:членки� и� Комисията,� при� зачитане� на� достиженията� на�

общностното� право� и� на� общностните� преференции� и� като� се� отчита� потенциала� на�

човешките� ресурси� в� рамките� на� Европейския� съюз,� с� най:подходящи� средства� да�

установят� политики� за� професионална� миграция,� които� да� държат� сметка� за� всички�

потребности� на� пазара� на� труда� на� всяка� държава:членка,� в� съответствие� със�

заключенията�на�Европейския�съвет�от�13�и�14�март�2008�г.;�

�

б)� да�направи�Европейския�съюз�по:привлекателен�за�висококвалифицираните�кадри�и�да�

предприеме�нови�мерки,�които�в�по:голяма�степен�да�улесняват�приема�на�студенти�и�

изследователи�и�тяхното�движение�в�рамките�на�ЕС;�

�

в)� като�насърчава�временната�или�кръговата�миграция,�в�съответствие�със�заключенията�

на� Европейския� съвет� от� 14�декември� 2007�г.,� да� следи� тези� политики� да� не�

благоприятстват�за�изтичането�на�мозъци;�

�
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г)� да�регламентира�по:добре�семейната�имиграция,�като�прикани�всяка�държава:членка,�с�

изключение� на� особените� категории,� при� спазване� на� Европейската� конвенция� за�

защита�на�правата�на�човека�и�основните�свободи,�да�вземе�предвид�в�националното�си�

законодателство� своите� възможности� за� прием� и� възможностите� за� интеграция� на�

семействата,� които� се� оценяват� според� техните� материални� и� жилищни� условия� в�

приемната�страна,�както�и�например�според�владеенето�на�езика�на�тази�страна;�

�
д)� да�увеличи�взаимното�информиране�за�движението�на�мигранти,�като�подобри�колкото�

е�необходимо�съществуващите�инструменти;�

�
е)� да� подобри� предоставянето� на� информация� относно� възможностите� и� условията� за�

законна�имиграция,�по:специално�като�в�най:кратки�срокове�приеме�необходимите� за�

това�инструменти;�

�
ж)� в� съответствие� с� общите� принципи,� приети� от� Съвета� през� 2004�г.,� да� прикани�

държавите:членки,� като� прилагат� процедурите� и� средствата,� които� намират� за�

целесъобразни,� да� въведат� амбициозни� политики� за� насърчаване� на� хармоничната�

интеграция� в� приемната� страна� на� мигрантите,� които� имат� перспектива� за� трайно�

настаняване� в� тази� страна;� тези� политики,� чието� прилагане�ще� изисква� действително�

усилие�от�страна�на�приемните�страни,�следва�да�почиват�на�баланс�между�правата�на�

мигрантите� (и�по:специално�достъп�до� образование,� работа,� сигурност,� обществени�и�

социални�услуги)�и�техните�задължения�(спазване�на�законите�на�приемната�страна).�Те�

следва� да� включват� конкретни� мерки� за� улесняване� на� изучаването� на� езика� и� на�

достъпа� до� работа� —� основни� фактори� за� интеграция;� следва� да� са� насочени� към�

зачитане�на�идентичностите�на� държавите:членки�и�на�Европейския� съюз,� както�и�на�

основните�им�ценности�—�като�права�на�човека,�свобода�на�мнението,�демократичност,�

толерантност,�равенство�между�мъжете�и�жените,�задължително�обхващане�на�децата�в�

училищната� система.� Европейският� съвет� приканва� освен� това� държавите:членки� да�

вземат�предвид,�с�подходящи�мерки,�необходимостта�от�борба�с�дискриминациите,�на�

които�могат�да�бъдат�подложени�мигрантите;�

�
з)� да� насърчава� обмена� на� информация� относно� прилаганите� добри� практики� в�

съответствие� с� общите� принципи,� приети� от� Съвета� през� 2004�г.� по� отношение� на�

приема� и� интеграцията,� както� и� мерките� на� Общността� в� подкрепа� на� националните�

политики�за�интеграция.�

�
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II)� Борба� срещу� незаконната� имиграция,� поHконкретно� чрез� гарантиране� на�
завръщането� на� незаконно� пребиваващите� чужди� граждани� в� страните� им� на�
произход�или�в�страна�на�транзитно�преминаване�

�

Европейският� съвет� отново� потвърждава,� че� е� решен� да� се� бори� срещу� незаконната�

имиграция.�Той�припомня,�че�държи�на�действителното�прилагане�на�три�основни�принципа:�

�

•� необходимост�от�засилване�на�сътрудничеството�на�държавите:членки�и�Комисията�със�

страните� на� произход� и� страните� на� транзитно� преминаване� с� цел� борба� срещу�

незаконната�имиграция�в�рамките�на�глобалния�подход�към�миграцията;�

�

•� чуждите�граждани,�които�пребивават�незаконно�на�територията�на�държавите:членки,�

трябва� да� напуснат� тази� територия.�Всяка� държава:членка� се� задължава� да� гарантира�

действителното� прилагане� на� този� принцип� при� зачитане� на� правните� норми� и� на�

достойнството� на� заинтересованите� лица,� като� дава� предимство� на� доброволното�

завръщане,�и�признава�решенията�за�връщане,�взети�от�друга�държава:членка;�

�

•� всички� държави� имат� задължението� да� приемат� обратно� своите� граждани,� които�

пребивават�незаконно�на�територията�на�друга�държава.�

�

За�тази�цел�Европейският�съвет�се�споразумя�за�следното:�

�

а)� да�се�ограничи�до�узаконяване,�което�да�се�решава�за�всеки�случай�поотделно�(а�не�да�е�

всеобщо)� в� рамките� на� националните� законодателства,� по� хуманитарни� или�

икономически�съображения;�

�

б)� да� се� сключат� на� общностно� или� двустранно� равнище� с� държавите,� с� които� е�

необходимо,� споразумения� за� обратно� приемане,� така� че� всяка� държава:членка� да�

разполага�с�правните�инструменти,�необходими�за�осъществяване�на�експулсирането�на�

незаконно� пребиваващи� чужди� граждани;� ще� бъде� направена� оценка� доколко� са�

ефикасни�споразуменията�на�Общността�за�обратно�приемане;�мандатите�за�преговори,�

които� не� са� дали� резултат,� следва� да� бъдат� преразгледани;� държавите:членки� и�

Комисията� в� тясно� сътрудничество� ще� съгласуват� позицията� си� по� договаряне� на�

бъдещи�споразумения�за�обратно�приемане�на�общностно�равнище;�

�
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в)� да�се�следи,�в�рамките�на�условията�на�политиките�за�влизане�и�престой�на�граждани�на�

трети�страни�или�при�нужда�на�други�политики,�включително�в�рамките�на�условията�

на�свободно�движение,�да�се�предотвратяват�рисковете�от�незаконна�имиграция;�

�

г)� да�се�развива�сътрудничеството�между�държавите:членки,�като�на�доброволна�основа�и�

при�необходимост�се�използват�общи�средства�за�осъществяване�на�експулсирането�на�

незаконно� пребиваващите� чужди� граждани� (биометрични� данни� на� незаконните�

имигранти,�съвместни�полети...);�

�

д)� да� се� засили� сътрудничеството� със� страните� на� произход� и� страните� на� транзитно�

преминаване� в� рамките� на� глобалния� подход� към� миграцията� с� цел� борба� срещу�

незаконната� имиграция,� по:специално� да� се� провежда� с� тях� амбициозна� политика� на�

полицейско�и�съдебно�сътрудничество�за�борба�с�международните�престъпни�мрежи�за�

трафик�на�мигранти�и�трафик�на�хора,�и�да�се�информират�по:добре�застрашените�групи�

от� населението,� за� да� се� избегнат� драматичните� събития,� които� могат� да� възникнат�

например�в�морето;�

�

е)� да� се� приканят� държавите:членки,� по:специално� с� помощта� на� инструменти� на�

Общността,� да� създадат� механизми� за� стимулиране� във� връзка� с� помощта� за�

доброволно� завръщане� и� да� обменят� информация� по� този� въпрос,� с� цел� да� се�

предотврати�неправомерното�завръщане�в�Европейския�съюз�на�лицата,�възползвали�се�

от�тази�помощ;�

�

ж)� да� се� приканят� държавите:членки� да� се� борят� твърдо,� включително� в� интерес� на�

мигрантите,� чрез� възпиращи� и� съразмерни� санкции,� с� лицата,� които� експлоатират�

незаконно�пребиваващите�чужди�граждани�(работодатели,�...);�

�

з)� да� се� прилагат� най:резултатно� общностните� разпоредби,� според� които� решение� за�

отклоняване,� взето� от� една� държава:членка,� се� прилага� върху� цялата� територия� на�

Европейския� съюз� и� в� този� контекст,� сигнализирането� за� него� в� Шенгенската�

информационна� система� (ШИС)� създава� задължение� за� другите� държави:членки� да�

попречат�на�влизането�и�престоя�върху�тяхната�територия�на�съответното�лице�
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III)� Засилване�на�ефективността�на�проверките�по�границите�

�

Европейският� съвет� припомня,� че� контролът� на� външните� граници� е� задължение� на� всяка�

държава:членка�за�частта�от�границата,�която�е�на�нейна�територия.�Този�контрол,�който�дава�

достъп� до� общо� пространство� на� свободно� движение,� се� упражнява� в� дух� на� споделена�

отговорност� от� името� на� всички� държави:членки.� Условията� за� издаване� на� визи� преди�

външната� граница� трябва� да� са� неразделна� част� от� интегрираното� управление� на� тази�

граница.� Държавите:членки,� които� поради� географското� си� положение� са� изложени� на�

наплив� на� имигранти� или� които� разполагат� с� ограничени� средства,� трябва� да� могат� да�

разчитат�на�действителната�солидарност�на�Европейския�съюз.��

�

За�тази�цел�Европейският�съвет�се�споразумя�за�следното:�

�

а)� да�прикани�държавите:членки�и�Комисията�да�мобилизират�всички�налични�средства,�

за� да� осигурят� по:ефикасен� контрол� на� външните� сухопътни,� морски� и� въздушни�

граници;�

�

б)� да� въведе� най:късно� до� 1�януари� 2012�г.,� чрез� Визовата� информационна� система�

(ВИС),� повсеместното� издаване� на� биометрични� визи,� незабавно� да� засили�

сътрудничеството� между� консулските� служби� на� държавите:членки,� да� направи�

средствата� им� доколкото� е� възможно� общи�и� постепенно,� на� доброволна� основа,� да�

създава�общи�консулски�служби�по�визовите�въпроси;�

�

в)� да�предостави�на�агенцията�FRONTEX,�при�зачитане�на�ролята�и�отговорностите�на�

държавите:членки,� средства� за� пълноценно� упражняване� на� координационната� му�

мисия� по� управление� на� външните� граници� на� Европейския� съюз,� за� справяне� с�

кризисни� ситуации� и,� по� искане� на� държавите:членки,� за� провеждане� на�

необходимите� операции,� временни� или�постоянни,� в� съответствие� по:специално� със�

заключенията�на�Съвета�от�5—6�юни�2008�г.�Според�резултатите�от�оценката�на�тази�

агенция,� ролята�и� оперативните�V� средства�ще�бъдат�подсилени�и�може�да� се� вземе�

решение� за� създаване� на� специализирани� служби,� като� се� отчита� разнообразието� на�

ситуациите,� особено� за� сухопътните� граници� на� изток� и� морските� граници� на� юг:�

създаването� на� тези� служби� в� никакъв� случай� не� може� да� засяга� единството� на�

агенция� FRONTEX.� С� течение� на� времето� може� да� се� обмисли� създаването� на�

европейска�система�за�гранична�охрана;�

�



�

13440/08� � vn/ng� 10�
� DG�H�1B� �LIMITE� BG�

г)� в�дух�на�солидарност�да�вземе�в�по:голяма�степен�предвид�трудностите,�които�срещат�

държавите:членки,�подложени�на�несъразмерен�приток�на�мигранти,�като�за�тази�цел�

да�прикани�Комисията�да�представи�предложения;�

�

д)� да� използва� средства� на� съвременните� технологии,� които� гарантират� оперативната�

съвместимост� на� системите� и� позволяват� ефикасно� интегрирано� управление� на�

външните� граници� в� съответствие� със� заключенията� на� Европейския� съвет� от� 19—

20�юни� 2008�г.� и� заключенията� на� Съвета� от� 5—6�юни� 2008�г.� В� зависимост� от�

предложенията� на� Комисията,� след� 2012�г.� акцентът� следва� да� бъде� поставен� върху�

въвеждането� на� електронна� регистрация� на� влизането� и� излизането,� съчетана� с�

олекотена�процедура�за�европейските�граждани�и�други�пътници;�

�

е)� да� задълбочава� сътрудничеството� със� страните� на� произход� или� страните� на�

транзитно�преминаване�с�оглед�засилване�на�контрола�по�външните�граници�и�борба�

срещу�незаконната�имиграция�чрез�увеличаване�на�помощта�на�Европейския�съюз�за�

обучението� и� оборудването� на� служителите� на� тези� страни,� които� отговарят� за�

управлението�на�миграционните�потоци;�

�

ж)� да�подобри�реда�и�честотата�на�оценките�по�Шенген�в�съответствие�със�заключенията�

на�Съвета�от�5—6�юни�2008�г.�

�
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IV)� Изграждане�на�Европа�на�убежището�

�
Европейският�съвет�тържествено�припомня,�че�всеки�преследван�чужд�гражданин�има�право�

да�получи�помощ�и�закрила�на�територията�на�Европейския�съюз�по�силата�на�Женевската�

конвенция�от�28�юли�1951�г.�за�статута�на�бежанците,�изменена�с�протокола�от�Ню�Йорк�от�

31�януари� 1967�г.� и� другите� свързани� с� него� договори.� Европейският� съвет� приветства�

напредъка,� постигнат� през� последните� години� благодарение� на� прилагането� на� общи�

минимални�норми�в�посока�на�изграждане�на�общата�европейска�система� за� убежище.�Той�

обаче�отчита,�че�между�държавите:членки�продължават�да�съществуват�значителни�различия�

по� отношение� на� предоставянето� на� закрила� и� нейните� форми.� Европейският� съвет�

припомня,�че�предоставянето�на�закрила�и�по:специално�на�статут�на�бежанец�е�в�обхвата�на�

компетентност�на�всяка�държава:членка,�но�едновременно�с�това�счита,�че�е�назрял�моментът�

да� се� предприемат� нови� инициативи,� за� да� приключи� изграждането� на� общата� европейска�

система�за�убежище,�предвидено�в�програмата�от�Хага,�и�така�да�се�осигури�по:високо�ниво�

на� закрила� в� съответствие� с� предложението� на� Комисията� в� плана� V� за� действие� относно�

предоставянето�на�убежище.�На�този�нов�етап�следва�да�продължава�тясното�сътрудничество�

със�Службата�на�върховния�комисар�на�ООН�за�бежанците.�Европейският�съвет�подчертава�

също�така,�че�необходимото�засилване�на�проверките�по�европейските�граници�не�трябва�да�

възпрепятства�достъпа�до�системите�за�закрила�за�лицата,�които�имат�право�да�се�ползват�от�

тях.�

�
За�тази�цел�Европейският�съвет�се�споразумя�за�следното:�

�
а)� през�2009�г.�да�създаде�европейска�служба,�която�да�има�за�задача�да�улеснява�обмена�

на� информация,� анализи� и� опит� между� държавите:членки� и� да� разработва� конкретни�

форми� на� сътрудничество� между� администрациите,� отговорни� за� разглеждане� на�

молбите�за�убежище.�Въз�основа�на�споделените�познания�за�страните�на�произход�тази�

служба,� която� няма� да� има� правомощия� за� разследване� и� вземане� на� решения,� ще�

спомага� за� съгласуването� на� практиките� и� процедурите,� а� оттам� и� на� националните�

решения;�

�
б)� да� прикани� Комисията� да� представи� предложения� с� оглед� на� въвеждането,� ако� е�

възможно,� през� 2010�г.,� но� не� по:късно� от� 2012�г.,� на� единна� процедура� за� убежище,�

която� да� съдържа� общи� гаранции,� и� да� приеме� единен� статут� за� бежанец� и� единен�

статут�за�лице,�ползващо�се�от�субсидиарна�закрила;�

�
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в)� да� установи�процедури� за� случаи�на�криза,�предизвикана�в�дадена�държава:членка�от�

масов�прилив�на�кандидати�за�убежище,�като�тези�процедури�дават�възможност�както�

за�предоставяне�на�служители�от�други�държави:членки�в�помощ�на�тази�държава,�така�

и� за� проява� на� действителна� солидарност� чрез� по:оптимално� използване� на�

съществуващите� програми� на� Общността.� За� държавите:членки,� чиито� национални�

режими�за�предоставяне�на�убежище�са�подложени�на�конкретен�и�непропорционален�

натиск,� дължащ� се� например� на� географското� им� или� демографско� положение,�

солидарността� трябва� също� така� да� има� за� цел� да� способства,� на� доброволна� и�

координирана� основа,� за� едно� по:добро� разпределение� на� бенефициерите� на�

международна� закрила� на� тези� държави:членки� към� други� държави:членки,� като� се�

следи�да�не�се�допуска�злоупотреба�с�тези�системи�за�убежище.��В�съответствие�с�тези�

принципи�Комисията,�при�нужда�в�консултации�със�Службата�на�върховния�комисар�на�

ООН� за� бежанците,� ще� улеснява� едно� такова� разпределение� на� доброволна� и�

координирана�основа.�За�това�разпределение,�в�рамките�на�съществуващите�общностни�

финансови� инструменти� следва� да� бъдат� предоставени� специални� кредити� в�

съответствие�с�бюджетните�процедури.�

�

г)� да�засили�сътрудничеството�със�Службата�на�върховния�комисар�на�ООН�за�бежанците,�

за� да� се� осигури� по:добра� закрила� на� лицата,� които� търсят� такава� закрила� извън�

територията�на�държавите:членки�на�Европейския�съюз,�по:конкретно�като:�

�

:� постигне� напредък,� на� доброволна� основа,� по� пътя� към� повторно� заселване� на�

територията�на�Европейския�съюз�на�лицата,�които�са�под�закрилата�на�Службата�

на� върховния� комисар� на� ООН� за� бежанците,� по:специално� в� рамките� на�

регионални�програми�за�закрила;�

:� прикани�Комисията�да�представи,�заедно�със�Службата�на�върховния�комисар�на�

ООН� за� бежанците,� предложения� за� сътрудничество� с� трети� държави� с� оглед�

повишаване�на�възможностите�на�техните�системи�за�закрила.�

�

д)� прикани�държавите:членки�да�предоставят�на�служителите,�натоварени�с�проверките�по�

външните�граници,�обучение�по�правата�и�задълженията�в�областта�на�международната�

закрила.�
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V)� Установяване�на�глобално�партньорство�със�страните�на�произход�и�страните�на�

транзитно�преминаване,�което�да�насърчава�взаимодействието�между�миграцията�

и�развитието�

�

Като� припомня� своите� заключения� от� декември�2005�г.,� декември� 2006�г.� и� юни�2007�г.,�

Европейският� съвет� отново� потвърждава,� че� държи� на� глобалния� подход� към� миграцията,�

който�е�в�основата�на�евро:африканските�конференции�в�Рабат�и�Триполи�през�2006�г.�и�на�

евро:африканската� среща�на�високо�равнище�в�Лисабон�през�2007�г.�Той�е� убеден,�че� този�

подход,�който�обхваща�едновременно�организацията�на�законната�миграция,�борбата�срещу�

незаконната� имиграция� и� взаимодействието� между� миграцията� и� развитието� в� полза� на�

всички� заинтересовани� държави� и� на� самите�мигранти,� е� много� правилен� подход� както� на�

изток,�така�и�на�юг.�Миграцията�трябва�да�се�превърне�във�важна�съставна�част�на�външните�

отношения�на�държавите:членки�и�на�ЕС,�което�предполага,�че�в�отношенията�с�всяка�трета�

страна� следва� да� се� взема� предвид� в� какво� състояние� е� диалогът� с� нея� по� въпросите� на�

миграцията.�

�

Въз�основа�на�това�Европейският�съвет�се�ангажира�да�подкрепя�развитието�на�съответните�

страни�и�да�изгради�с�тях�тясно�партньорство,�което�да�насърчава�взаимодействието�между�

миграцията�и�развитието.�

�

За�тази�цел�Европейският�съвет�се�споразумя�за�следното:�

�

а)� да� сключи� на� общностно� или� двустранно� равнище� споразумения� със� страните� на�

произход� и� страните� на� транзитно� преминаване,� в� които� по� уместен� начин� да� се�

включат� разпоредби� относно� възможностите� за� законна� миграция,� съобразени� със�

състоянието� на� пазара� на� труда� в� държавите:членки,� относно� борбата� с� незаконната�

имиграция�и�относно�обратното�приемане,�както�и�относно�развитието�на�страните�на�

произход� и� страните� на� транзитно� преминаване;� Европейският� съвет� приканва�

държавите:членки�и�Комисията�да�се�информират�взаимно�и�да�съгласуват�позициите�

си�относно�целите�и�ограниченията�на�тези�двустранни�споразумения,�както�и�относно�

споразуменията�за�обратно�приемане;�

�

б)� да�насърчава�държавите:членки�да�предоставят,�в�рамките�на�своите�възможности,�на�

гражданите� на� страните� партньори,� както� на� изток,� така� и� на� юг� от� Европа,�

възможности�за�законна�имиграция,�които�да�са�съобразени�със�състоянието�на�пазара�

на� труда� в� държавите:членки� и� да� позволяват� на� тези� граждани� да� придобият�

квалификация�или�професионален�опит,�както�и�да�спечелят�средства,�които�да�могат�

да� предоставят� в� услуга� на� своята� родина.� Европейският� съвет� приканва� държавите:

членки�в�този�смисъл�да�насърчават�формите�на�временна�или�кръгова�миграция,�за�да�

се�избегне�изтичането�на�мозъци.�
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в)� да�провежда�със�страните�на�произход�и�страните�на�транзитно�преминаване�политика�

на� сътрудничество� с�цел�да�възпира�незаконната�имиграция�или�да�води�борба�с�нея,�

по:специално�чрез�подобряване�на�възможностите�на�тези�държави;�

�

г)� да� интегрира� по:добре� политиките� в� областта� на� миграцията� и� в� областта� на�

развитието,� като� проучи� как� тези� политики�могат� да� бъдат� от� полза� за� регионите,� от�

които�произхожда�имиграцията,�при�съгласуваност�с�останалите�аспекти�на�политиката�

за� развитие� и� на� целите� на� хилядолетието� за� развитие.� Европейският� съвет� приканва�

държавите:членки�и�Комисията�в�този�смисъл�и�в�рамките�на�секторните�приоритети,�

набелязани� заедно� със� страните� партньори,� да� дават� предимство� на� проекти� за�

солидарно� развитие,� които� подобряват� условията� на� живот� на� хората,� например� по�

отношение�на�храненето�или�на�здравето,�образованието,�професионалното�обучение�и�

заетостта;�

�

д)� да� насърчава� действия� за� съвместно� развитие,� които� позволяват� на� мигрантите� да�

участват�в�развитието�на�своята�родина.�Европейският�съвет�препоръчва�на�държавите:

членки� да� насърчават� приемането� на� специфични� финансови� инструменти,� които� да�

поощряват� сигурното� прехвърляне,� при� най:ниски� разходи,� на� спестяванията� на�

мигрантите�към�тяхната�родина�с�цел�инвестиции�или�лично�осигуряване;�

�

е)� уверено� да� прилага� партньорството� между� Европейския� съюз� и� Африка,� сключено� в�

Лисабон�през�декември�2007�г.,�заключенията�на�първата�евро:средиземноморска�среща�

на� министрите� по� въпросите� на� миграцията,� проведена� в� Албуфейра� през�

ноември�2007�г.,�както�и�плана�за�действие�от�Рабат,�и�за�тази�цел�да�свика�втора�евро:

африканска�министерска�конференция�по�въпросите�на�миграцията�и�развитието�през�

есента� на� 2008�г.� в�Париж,� която� да� вземе� решения� за� конкретни�мерки;� да� развие,� в�

съответствие�със�заключенията�си�от�юни�2007�г.,�глобалния�подход�към�миграцията�на�

изток� и� на� югоизток� от� Европа,� и� да� приветства� в� това� отношение� инициативата� за�

провеждането�на�министерска�конференция�по�тази�тема�през�април�2009�г.�в�Прага;�да�

продължава�да�използва�съществуващия�политически�и�секторен�диалог,�по:специално�

със�страните�от�Латинска�Америка,�Карибския�басейн�и�Азия,�с�цел�задълбочаване�на�

взаимното� разбиране� на� свързаната� с� миграцията� проблематика� и� засилване� на�

сегашното�сътрудничество;�

�
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ж)� да� ускори� разпространението� на� основните� инструменти� на� глобалния� подход� към�

миграцията� (миграционни� баланси,� платформи� за� сътрудничество,� партньорства� за�

мобилност� и� програми� за� кръгова� миграция),� като� следи� за� баланса� между�

миграционните�пътища�от�юг�и�тези�от�изток�и�югоизток�и�като�отчита�опита,�придобит�в�

рамките� на� преговорите� за� споразумения� на� общностно� и� двустранно� равнище� със�

страните� на� произход� и� страните� на� транзитно� преминаване,� свързани� с� миграцията� и�

обратното�приемане,�както�и�на�пилотните�партньорства�за�мобилност;�

�

з)� при�изпълнението�на�тези�разнообразни�дейности�да�следи�за�тяхната�съгласуваност�с�

другите� аспекти� на� политиката� на� сътрудничество� за� развитие,� по:специално�

Европейския� консенсус� за� развитие� от� 2005�г.,� и� с� другите� политики� на� ЕС,� по:

специално�с�политиката�за�съседство.�

*�

*�����*�

Европейският� съвет� приканва� Европейския� парламент,� Съвета,� Комисията� и� държавите:

членки,�според�техните�отговорности,�да�вземат�решенията,�необходими�за�изпълнението�на�

настоящия� пакт,� с� цел� разработване� на� обща� политика� в� областта� на� имиграцията� и�

предоставянето�на�убежище.�Програмата,�която�през�2010�г.�ще�замени�програмата�от�Хага,�

ще�даде�възможност�по:специално�за�прилагане�на�пакта�в�конкретни�действия.�

�

Той�решава�да�организира�на�съответното�равнище�ежегоден�дебат�по�политиките�в�областта�

на�имиграцията�и�предоставянето�на�убежище.�За�тази�цел�приканва�Комисията�всяка�година�

да� представя� на� Съвета� доклад,� основан� по:конкретно� на� приноса� на� държавите:членки� и�

придружен� при� необходимост� от� предложения� за� препоръки,� относно� изпълнението� на�

настоящия� пакт� и� на� програмата,� която� ще� замени� програмата� от� Хага,� от� ЕС� и� неговите�

държави:членки.� � Този� ежегоден� дебат� ще� даде� освен� това� възможност� Съветът� да� бъде�

информиран� за� най:значимите� изменения,� предвидени� от� всяка� държава:членка� при�

провеждане�на�нейната�политика�в�областта�на�имиграцията�и�предоставянето�на�убежище.�

�

С�оглед�на�подготовката�за�този�дебат,�Европейският�съвет�приканва�Комисията�да�предложи�

на�Съвета�метод�за�проследяване.�

�

В� заключение� Европейският� съвет� отново� потвърждава� необходимостта� от� обезпечаване� с�

адекватни� средства� на� потребностите,� свързани� с� политиките� в� областта� на� имиграцията� и�

предоставянето�на�убежище�и�с�прилагането�на�глобалния�подход�към�миграцията.�

______________�


