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ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ

5.6.1997

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА
от 26 май 1997 година
относно обмена на информация във връзка с помощта за доброволното репатриране на граждани на
трети страни
(97/340/ПВР)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално
член К.3, параграф 2, буква а) от него,

РЕШИ:

Член 1
Обмен на информация

като има предвид, че член К.1, параграф 3 от Договора за Европейския съюз гласи, че държавите-членки разглеждат
емиграционната политика и политиката по отношение на гражданите на трети страни като въпроси от общ интерес;

като има предвид, че точка 111 от Съобщението на Комисията от
23 февруари 1994 г. относно емиграционната политика и политиката за даване на убежище, предполага сближаване на политиката на държавите-членки по отношение доброволното връщане
на граждани на трети страни;

като има предвид, че редица държави-членки са приели програми
за подпомагане доброволното връщане на законно и незаконно
пребиваващи граждани на трети страни;

като има предвид, че по отношение на законно пребиваващите
граждани на трети страни, политиката на държавите-членки
следва да цели интегрирането им в обществото и като има предвид,
че помощта за доброволното връщане не бива да се тълкува като
израз на политика за активно насърчаване на връщането, а единствено като средство за улесняване на връщането на лица, които са
взели решение свободно по собствена воля;

като има предвид, че помощта за доброволно връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни съответства на европейската хуманна традиция и може да допринесе за намирането на
достойно решение за намаляване на броя на незаконно пребиваващите граждани на трети страни в държавите-членки; като има
предвид, че следва да се избягва използването на тази помощ за
постигане на нежелан стимулиращ ефект;

като има предвид, че настоящото решение не нарушава разпоредбите на Европейската конвенция за защита правата на човека и
основните свободи от 4 ноември 1950 г. и Женевската конвенция
от 28 юли 1951 г. за статута на бежанците с измененията съгласно Нюйоркския протокол от 31 януари 1967 г.;

1. Държавите-членки, които сa предприели мерки за разработване
на програми за подпомагане на доброволното връщане на граждани на трети страни в страните на произход, докладват ежегодно
за тези мерки пред Генералния секретариат на Съвета. Генералният
секретариат разпространява информацията сред всички държавичленки и Комисията.
2. Информацията за националните програми за връщане включва
по-конкретно информация относно:
— органите, които отговарят за изпълнението на програмите, като
неправителствени и/или международни организации,
— обхвата на програмите от гледна точка на включените лица,
— всички допълнителни изисквания, които лицата, които са се
върнали, трябва да изпълнят, за да получат помощ по програмата,
— всички изисквания спрямо страната на произход в рамките на
програмата,
— вида и равнището на предоставената помощ (например пътни
разноски за връщаното лице и неговото/нейното семейство,
разноските за преместване, помощта за репатрирането),
— разчетите за ефекта от програмата, включително броя на бенефициентите и получените стимулиращи ефекти.

Член 2
Анализ
1. Генералният секретариат на Съвета всяка година предоставя на
държавите-членки и на Комисията проект за доклад за получената
съгласно член 1 информация. Докладът е изчерпателен по своя
характер и съдържа конкретни данни по всяка от точките,
изброени в член 1, параграф 2.
2. Посоченият в параграф 1 проект за доклад се разглежда от
съответните държави-членки и от Комисията, и по необходимост
се коригира.
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Член 3
Съгласуване

1. На основата на проекта за доклад съгласно член 2, параграф 1,
държавите-членки и Комисията разменят в рамките на Съвета становища по посочените в член 1 програми. В хода на размяната те,
по-конкретно сравняват обхвата, условията и ефекта от програмите
с оглед на евентуалното им сближаване.
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Член 4

1. Настоящото решение се публикува в Официален вестник.
2. Съответните държави-членки изготвят доклада съгласно член 1
за първи път в шестмесечен срок след публикуването на настоящото решение в Официален вестник.

Съставено в Брюксел на 26 май 1997 година.
За Съвета

2. Съответните държави-членки, които не са приели такива програми, проучват резултатите и полезността им.

Председател
W. SORGDRAGER

