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Брюксел, 16 април 2020 r. 

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Днес Комисията прие насоки относно прилагането на съответните правила на ЕС в областта на
убежището и процедурите за връщане и относно презаселването в контекста на пандемията от
коронавирус, които ще представи на държавите членки. Това се прави в отговор на отправено
искане на държавите членки да получат съвет във връзка с начините на гарантиране на
непрекъснатостта на процедурите и зачитането поне на основните права. Насоките бяха
изготвени с подкрепата на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) и
Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex), както и в сътрудничество с
националните органи.

Заместник-председателят Маргаритис Схинас, който отговаря за утвърждаването на европейския
ни начин на живот, заяви: Пандемията поражда преки последици за начина, по който се прилагат
правилата на ЕС в областта на убежището и връщането, и има отрицателен ефект върху
презаселването. Днес действаме в подкрепа на държавите членки, като им предоставяме насоки
как да използват гъвкавостта на правилата на ЕС, за да се осигури възможно най-голяма
непрекъснатост на процедурите, като същевременно се гарантира в пълна степен опазването на
здравето и на правата на човека. Въпреки че през последните седмици начинът ни на живот се
промени драстично, нашите ценности и принципи не трябва да се променят.

Комисарят по въпросите на вътрешните работи Илва Йохансон заяви: Дори когато има
извънредна ситуация, свързана със здравето, ние трябва да гарантираме индивидуалните основни
права. Комисията е напълно наясно със затрудненията, които изпитват държавите членки в
настоящата ситуация. В насоките предоставяме съвети за практически решения, при които се
вземат предвид основателните опасения и ограничения на държавите членки. Всяка мярка,
предприета в областта на убежището, презаселването и връщането, следва също така да отчита в
пълна степен въведените от държавите членки мерки за опазване на здравето с цел да се
предотврати разпространението на коронавируса. С особено внимание и грижа следа да се
подходи към уязвимите лица, и по-специално непридружените ненавършили пълнолетие лица.

Процедури за предоставяне на убежище

Предприетите здравни мерки за ограничаване на социалното взаимодействие между служителите,
работещи в областта на убежището, и кандидатите за убежище оказват въздействие върху
процедурите за предоставяне на убежище. Следва да се използва гъвкавостта, предвидена в
правилата на ЕС:

Регистрацията и обработването на заявления трябва да продължат. Следва да се допусне
максимална гъвкавост по отношение на сроковете и продължителността на обработването и
разглеждането на исканията. Ако има забавяне при регистрацията обаче, това не трябва да
води до липса на условия на приемане за кандидатите.

-

Личните интервюта могат да се провеждат при специални условия, като например
дистанционно чрез видеоконферентна връзка, или ако е необходимо, дори да се пропускат.

-

Регламентът от Дъблин: Тясното сътрудничество между държавите членки е от основно
значение за доброто функциониране на системата от Дъблин. Комисията насърчава всички
държави членки да възобновят прехвърлянията на кандидати възможно най-бързо, вземайки
предвид променящите се обстоятелства. Преди да осъществят каквото и да било прехвърляне,
държавите членки следва да вземат под внимание ситуацията във връзка с коронавирус в
компетентната държава членка, включително положението, произтичащо от силния натиск
върху системата на здравеопазването. Ако не е възможно прехвърлянията към държавата
членка, която по принцип е компетентна, да бъдат извършени в рамките на приложимия срок,
държавите членки все още разполагат с възможност да се споразумеят двустранно въпреки
това да извършат прехвърлянията на по-късна дата. Прилагането на този подход се
насърчава например по отношение на непридружени ненавършили пълнолетие лица и за
случаи на събиране на семейството. Комисията и EASO са готови да улесняват

-
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сътрудничеството между държавите членки.

Условия на приемане: Мерките за карантина и изолация трябва да бъдат разумни,
пропорционални и недискриминационни. Кандидатите трябва да получат необходимите
здравни грижи. Кандидатите, които са задържани, следва да продължат да разполагат с
достъп до открити пространства и всички ограничения, като например ограничаването на
посетителите, трябва да бъдат внимателно обяснени.

-

Снемане на дактилоскопични отпечатъци: В съответствие с Регламента за Евродак ако на
лице, подало молба за международна закрила, не е възможно да бъдат снети
дактилоскопични отпечатъци поради предприемане на мерки във връзка с опазването на
общественото здраве, държавите членки снемат и изпращат тези дактилоскопични отпечатъци
възможно най-скоро и не по-късно от 48 часа след отпадането на тези причини във връзка
със здравето.

-

Презаселване

Разпространението на коронавируса доведе до сериозно нарушаване на операциите по
презаселване. Държавите членки, както и върховният комисар на ООН за бежанците (ВКБООН) и
Международната организация по миграция (МОМ) преустановиха временно операциите по
презаселване. Доколкото е възможно, подготвителните дейности следва да продължат, така че
операциите по презаселване да могат да се възобновят безпроблемно. Комисията ще продължи да
подкрепя държавите членки при изпълнението на техните ангажименти за 2020 г. и ще
предостави възможност за гъвкавост по отношение на срока на изпълнение.

Връщане

Мерките, предприети в световен мащаб за задържане на пандемията, дават значително
отражение. Въпреки временното смущение, причинено от коронавируса, действията във връзка с
процедурите по връщане към трети държави следва да продължат, по-специално по отношение на
дейностите, които могат да бъдат провеждани въпреки ограничителните мерки, за да има
готовност, когато стане възможно операциите по връщане да бъдат възобновени. Повече от
всякога следва да се отдава приоритет на доброволните връщания, включително тъй като те
представляват по-нисък риск за здравето и безопасността. Frontex има готовност да съдейства на
държавите членки при организирането на въздушни операции. Следва също така да се запазят
тясното сътрудничество и близките контакти с трети държави във връзка с идентифицирането,
издаването на документи и връщането на техни граждани. Що се отнася до задържането преди
извеждане, не трябва да се счита, че временните ограничения по време на пандемията водят
автоматично до заключението, че при всички положения вече не съществува разумна възможност
за извеждане. Комисията приканва държавите членки да проучват всеки случай поотделно, за да
може когато се взема решение за предприемане на подходящи мерки, да се определя дали
продължава да е налице разумна възможност за извеждане.

Контекст

На 16 март 2020 г. Комисията прикани държавните и правителствените ръководители да въведат
временно ограничение на неналожителните пътувания до ЕС за първоначален период от 30 дни,
удължен до 15 май. Лидерите подкрепиха този призив на 17 март и впоследствие всички държави
— членки на ЕС (с изключение на Ирландия), както и всички държави от Шенген, които не
членуват в ЕС, взеха решения на национално равнище за прилагането на това ограничение за
пътуване. Изключенията от ограничението за пътуване обхващат лицата, които се нуждаят от
международна закрила, и пътуванията по други хуманитарни причини при спазване на принципа
на забрана за връщане.

Тези насоки ще бъдат допълнени от специални тематични срещи, организирани от агенциите на
ЕС, за да се помогне на държавите членки с практически съвети и да се улесни обменът на най-
добри практики.

За повече информация

Насоки относно прилагането на съответните разпоредби на ЕС в областта на убежището и
връщането и относно процедурите за презаселване

Насоки относно прилагането на временното ограничение на неналожителните пътувания до ЕС
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