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Годишният доклад на EASO 
за 2016 г. предоставя цялостен 
преглед на броя и естеството 
на молбите за международна 
закрила във всички държави — 
членки на ЕС, плюс Норвегия, 
Швейцария, Исландия и 
Лихтенщайн (ЕС+). Въз основа 
на редица различни източници 
в него се разглеждат 
тенденциите в областта на 
убежището, включително 
основните проблеми и 
ответните мерки през 
годината, както и основните 
институционални и правни 
промени. Направен е и 
преглед на практическото 
функциониране на Общата 
европейска система за 
убежище (ОЕСУ). 

Стратегия за бъдещи 
периоди 
В предложение на 
Европейската комисия бе 
изложена планираната 
реформа на ОЕСУ, 
включително изменения, 
предвиждани за Дъблинската 
система и системата 
„Евродак“, засилване на 
мандата на ЕАSO, както и 
преразглеждане на условията 
на приемане, процедурите за 
международна закрила и 
директивите относно 
признаването. Инициативите, 
стартирали в рамките на 
Европейската програма за 
миграция, продължиха през 
2016 г., включително 
механизмите за преместване 
на лица от Гърция и Италия в 
други държави и подходът на 
горещите точки, а що се отнася 
до дейностите по външното 
измерение, Комисията реши да 
създаде нова рамка за 
партньорство с трети държави. 

През 2016 г. в ЕС+ са подадени почти 
1,3 милиона молби за международна 
закрила. Това представлява намаление 
със 7% в сравнение с 2015 г., когато са 
подадени близо 1,4 милиона молби. 

Броят на молбите намаля със 
7%, но държавите от ЕС+ 
продължиха да регистрират 
всички кандидати и да 
разглеждат техните случаи. 
През 2016 г. държавите от 

ЕС+ издадоха почти 1,15 милиона 
решения на първа инстанция — 
увеличение с 84% в сравнение с 2015 г. 
Също така броят на решенията, взети на 
втора инстанция през 2016 г., се увеличи с 
21% в сравнение с 2015 г. Общият 
процент на признаване на решенията на 
първа инстанция е 61% и той е нараснал 
в сравнение с предходната година. 

От регистрираните кандидати за 
международна закрила най-много са 
гражданите на Сирия, Афганистан, Ирак, 
Пакистан и Нигерия. Основните 
приемащи държави са Германия, Италия, 
Франция, Гърция и Австрия. 

 

Почти една трета от кандидатите бяха 
лица на възраст под 18 години. 

Повече от 65 000 непридружени ненавършили 
пълнолетие лица са подали молби за 
международна закрила в ЕС+ през 2016 г. — 
37% по-малко в сравнение с предходната 
година. Афганските граждани са подали 37% от 
всички молби на непридружените ненавършили 
пълнолетие лица в ЕС+. 

Кризата в Сирия продължава да бъде водещ 
фактор за броя на молбите за международна 
закрила в ЕС+. Сирийските граждани са подали 
26% от всички молби в ЕС+. 

В няколко държави от ЕС+ системите за 
предоставяне на убежище бяха обект на 
вътрешно преструктуриране, но бяха създадени 
и нови институции, и бяха направени промени в 
мандатите. Изменени бяха политиките в няколко 
области, сред които съдържанието на 
закрилата, приемането, регистрирането на 
молби за международна закрила, 
специалните процедури, въпросите относно 
уязвимите групи и връщането. 

ЕАSO продължи оперативната си подкрепа за 
Гърция, Италия, Кипър и България, като 
постепенно разширяваше своето присъствие и 
мащабите на участието си на място. От 
септември 2015 г. ЕАSO подпомагаше 
програмата на ЕС за преместване на лица от 
Италия и Гърция в други европейски държави. 
Агенцията продължи дейностите си за 
изграждане на капацитет и обучение, 
насърчаване на практическото сътрудничество 
между държавите от ЕС+, събиране и 
анализиране на качествена и количествена 
информация и информация за държавите на 
произход, както и по външното измерение. 

За допълнителна информация посетете 
www.easo.europa.eu или се обърнете към 

info@easo.europa.eu 

 

Европейска служба за подкрепа 
в областта на убежището 

Основни констатации в годишния 
доклад на EASO относно 
положението в областта на 
убежището в ЕС за 2016 г. 

Ключови промени 

http://www.easo.europa.eu/
mailto:info@easo.europa.eu


© Европейска служба за подкрепа в областта на убежището, 2017 г. Снимка © EASO 

Люксембург: Служба за публикации на Европейския съюз, 2017 г. 

Печат ISBN 978-92-9494-605-8 ISSN 1977-4826 doi:10.2847/827905 BZ-AB-17-001-BG-C 

PDF ISBN 978-92-9494-604-1 ISSN 2314-9701 doi:10.2847/870 BZ-AB-17-001-BG-N 
 

 


	Стратегия за бъдещи периоди
	За допълнителна информация посетете www.easo.europa.eu или се обърнете към info@easo.europa.eu

	Основни констатации в годишния доклад на EASO относно положението в областта на убежището в ЕС за 2016 г.
	Ключови промени


