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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Европейският съюз (ЕС) стартира диалога за либерализиране на визовия режим 

(„ДЛВР“) с Турция на 16 декември 2013 г., успоредно с подписването на 

Споразумението за обратно приемане между ЕС и Турция
1
. ДЛВР се основава на 

Пътната карта за установяване на безвизов режим с Турция („пътната карта“) — 

документ, в който са изложени изискванията, които Турция трябва да изпълни, за да 

може Европейският парламент и Съветът да изменят Регламент (ЕО) № 539/2001, което 

ще позволи на турските граждани, притежаващи биометрични паспорти по стандартите 

на ЕС, да пътуват за кратки престои (т.е. от 90 дни в рамките на всеки период от 180 

дни) в Шенгенското пространство без виза. Изброените в пътната карта 72 изисквания 

са разпределени в пет тематични групи („блока“): сигурност на документите; 

управление на миграцията; обществен ред и сигурност; основни права и обратно 

приемане на незаконни мигранти.  

На 20 октомври 2014 г. Комисията прие своя Първи доклад относно напредъка на 

Турция по отношение на изпълнението на изискванията от нейната пътна карта за 

либерализиране на визовия режим („първия доклад“).
2
 В първия доклад бе направена 

оценка на изпълнението на всички изисквания и бяха отправени препоръки за 

постигане на по-нататъшен напредък по всяко от тях.  

На 29 ноември 2015 г. се състоя среща на високо равнище между ЕС и Турция, на която 

двете страни се споразумяха относно условията за задълбочаване на тяхното 

сътрудничество, по-специално по отношение на управлението на кризата със 

сирийските бежанци и справянето с незаконната миграция. На тази среща турската 

страна даде израз на своя ангажимент да ускори изпълнението на пътната карта, 

включително като изпълни предварително всички разпоредби на Споразумението за 

обратно приемане между ЕС и Турция, с цел постигане на либерализиране на визовия 

режим до октомври 2016 г.
3
 Поемането на този ангажимент бе приветствано от ЕС. 

На 4 март 2016 г. Комисията прие своя Втори доклад относно напредъка на Турция по 

отношение на изпълнението на изискванията от нейната пътна карта за 

либерализиране на визовия режим („втория доклад“), придружен от работен документ 

на службите на Комисията (РДСК).
4
 В РДСК се описва постигнатият от Турция 

напредък след първия доклад в изпълнението на всички изисквания, а във втория 

доклад са посочени препоръки за постигането на по-нататъшен напредък по всяко от 

изискванията. Освен това РДСК включва и оценка на възможното въздействие на 

либерализирането на визовия режим с Турция върху миграционната обстановка в ЕС. 

На 7 и 18 март 2016 г. се състояха заседания на държавните и правителствените 

ръководители на ЕС с участието на Турция. Последното заседание приключи с 

                                                            
1 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1259_en.htm. 
2 COM(2014) 646 final Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно напредъка на 

Турция по отношение на изпълнението на изискванията от нейната пътна карта за либерализиране на 

визовия режим, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1173_en.htm. 
3 За текста на изявлението, прието на заседанието на държавните и правителствените ръководители от 

ЕС с участието на Турция, вижте: http://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2015/11/29-eu-

turkey-meeting-statement/. 
4 COM(2014) 646 final Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно напредъка на 

Турция по отношение на изпълнението на изискванията от нейната пътна карта за либерализиране на 

визовия режим, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1173_en.htm. 



 

3 
 

изявление на ЕС и Турция 
5
(„изявлението“), в което се посочва, че „изпълнението на 

пътната карта за либерализиране на визовия режим ще бъде ускорено по отношение 

на всички участващи държави членки с оглед на премахването на визовите изисквания 

за турски граждани най-късно до края на юни 2016 г., при условие че всички критерии 

бъдат изпълнени. За тази цел Турция ще предприеме необходимите стъпки за 

изпълнение на оставащите изисквания, което ще позволи на Комисията, след 

нужната оценка на спазването на критериите, до края на април да направи 

съответно предложение, въз основа на което Европейският парламент и Съветът ще 

могат да вземат окончателно решение“. 

Настоящият трети доклад представя оценката на спазването на критериите, както се 

изисква в изявлението. В него са изложени основните стъпки, предприети от Турция 

след втория доклад за изпълнение на изискванията, посочени в пътната карта. 

Отправени са също така подробни препоръки за мерките, които към 4 май 2016 г. 

Турция все още трябва да предприеме, за да изпълни последните оставащи критерии от 

пътната карта и да даде възможност на Европейския парламент и Съвета да приемат 

законодателното предложение, направено от Комисията. 

Третият доклад е придружен от работен документ на службите на Комисията (РДСК) с 

актуални данни за изпълнението на всяко изискване. РДСК включва и оценка на 

възможното въздействие от либерализирането на визовия режим с Турция върху 

положението със сигурността в ЕС.  

Третият доклад следва структурата на пътната карта и съответно разглежда един по 

един петте тематични блока, като посочва за всеки от тях изискванията, които все още 

не са изпълнени изцяло, и мерките, които Турция трябва да предприеме, за да изпълни 

последните оставащи изисквания. 

 

 2. ТЕМАТИЧЕН БЛОК 1: СИГУРНОСТ НА ДОКУМЕНТИТЕ 

След публикуването на втория доклад Турция отбеляза допълнителен напредък в 

изпълнението на изискванията в този тематичен блок.  

По-специално, в рамките на пилотен проект турските власти започнаха да издават на 

турските граждани нови и по-сигурни лични карти с биометрични идентификатори. 

Подмяната на старите карти на всички турски граждани с нови ще отнеме около три 

години. Този процес вече е в напреднал стадий. 

Освен това турските власти започнаха да си сътрудничат с държавите — членки на ЕС, 

по отношение на обмена на информация за подправени или неистински документи за 

пътуване. Понастоящем Турската национална полиция (ТНП) подава редовно и 

своевременно информация за подправени или неистински документи за пътуване, 

открити при гранични проверки в Турция, в базата данни Dial-doc на Интерпол, до 

която имат достъп всички държави членки. Едновременно с това на основните летища в 

Турция (летище „Ататюрк“ в Истанбул и летището в Анталия) ТНП създаде специални 

служби, натоварени със задачата да обменят информация и да се консултират със 

служителите за връзка по въпросите на имиграцията на държавите членки по 

отношение на подозрителни документи за пътуване, открити у лица, пътуващи до ЕС. 

Освен това ТНП започна да осигурява повече възможности за обучение на своите 

                                                            
5 За пълния текст на изявлението, прието на заседанието на държавните и правителствените 

ръководители от ЕС с участието на Турция, вижте: http://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-

releases/2016/03/18-eu-turkey-statement/. 
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служители, назначени на граничните контролно-пропускателни пунктове, с цел 

повишаване на капацитета им за откриване на подправени документи, като се 

акцентира върху документите, издавани от държавите — членки на ЕС.  

В резултат на това развитие само един критерий от тематичен блок 1 все още не е 

изцяло изпълнен от Турция, а именно задължението да издава на своите граждани 

биометрични паспорти в съответствие със стандартите на ЕС, посочени в Регламент 

(ЕО) № 2252/2004 на Съвета (т.е. паспорти с безконтактен чип, включващ не само 

портретната снимка на съответния притежател, но и неговите пръстови отпечатъци, и 

защитен със система за криптиране чрез допълнителен контрол върху достъпа (SAC).6  

Турските власти работят от месеци на техническо равнище за изпълнението на този 

критерий, включително с помощта на финансиран от ЕС проект. Те обаче съобщиха, че 

поради технически причини ще бъдат в състояние да изпълняват изцяло този критерий 

от октомври 2016 г. Предвид решението на държавните и правителствените 

ръководители на ЕС и Турция процесът на либерализиране на визовия режим да бъде 

ускорен, обективно погледнато не е възможно турските органи да изпълнят този 

критерий навреме.  

Въпреки това като временно решение от юни 2016 г. до края на годината турските 

органи се съгласиха да издават на своите граждани паспорти, съдържащи както 

паспортната снимка, така и пръстовите отпечатъци на съответния притежател, за да 

може той да се възползва от евентуалния безвизов режим, ако и когато бъде 

предоставен. Тези временни паспорти, които ще се издават само до края на 2016 г. с 

кратък срок на валидност, ще се различават от паспортите, които се изискват по този 

критерий, само доколкото техният чип ще бъде защитен с разширен контрол на достъпа 

(EAC). Тази система за криптиране е в съответствие със стандартите на 

Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО) и до края на 

2014 г. беше стандарт и за Европейския съюз. 

Напомня се на турските власти, че преди да може да започне безвизовият режим на 

пътуване, те следва също така да споделят с всички държави членки сертификатите, 

които им дават възможност да проверяват автентичността и да разчитат информацията, 

съхранявана на чипа на турските паспорти. 

 

3. ТЕМАТИЧЕН БЛОК 2: УПРАВЛЕНИЕ НА МИГРАЦИЯТА 

Чрез поредица от инициативи, предприети поетапно от турските власти в областта на 

управлението на границите, управлението на миграцията, международната закрила и 

визовата политика, всички изисквания в този тематичен блок са изпълнени. 

Чрез действия в областта на управлението на границите турските власти успяха 

значително да намалят броя на лицата, достигащи незаконно гръцките острови от 

територията на Турция. Докато през януари и февруари 2016 г. средният брой на 

пристигащите е бил съответно 1 987 и 1 942 на ден, през март и април те са между 852 

и 140. Този резултат е бил постигнат частично чрез по-интензивно патрулиране в 

крайбрежните райони и Егейско море, и частично чрез предприемане на по-строги 

мерки за ограничаване на вътрешната мобилност на лицата, търсещи убежище, и на 

                                                            
6 Както е посочено в пътната карта, след като бъде предоставено, правото на безвизово пътуване ще е 

приложимо само за турски граждани, притежаващи биометрични паспорти в съответствие със 

стандартите, установени в Регламент (ЕО) № 2252/2004 на Съвета.  
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бежанците в рамките на територията на Турция. Изпълнението на заложеното в 

изявлението на ЕС и Турция от 18 март 2016 г. изигра съществена роля и за създаването 

на възпиращ ефект за незаконното заминаване на мигранти. 

През следващите месеци ще бъде важно турските власти да продължат да полагат 

усилия за предотвратяване на незаконното заминаване, включително чрез борба с 

структурите, занимаващи се с незаконно превеждане през граница на мигранти, и да 

запазят своята бдителност по отношение на евентуалната поява на нови и алтернативни 

миграционни маршрути към ЕС. 

Турските власти са ратифицирали Споразумението за създаване на тристранен център 

за гранично сътрудничество на граничния контролно-пропускателен пункт Капитан 

Андреево. Това споразумение следва да започне да се прилага възможно най-скоро. 

Турските власти са запознали официално гръцките си колеги с желанието си да 

установят сигурен канал за комуникация между бреговата охрана на двете страни. 

Започна обсъждане на техническо равнище. Създаването на подобен канал за 

комуникация следва да улесни обмена на информация относно незаконното превеждане 

през граница на мигранти и координацията на операции по патрулиране в морето.  

Турските власти решиха също да създадат Национален център за анализ на риска 

(NACORAC), чието установяване ще бъде подпомогнато от финансиран от ЕС проект. 

Други проекти, финансирани от ЕС, които вече са предвидени, ще допринесат за 

укрепване на наблюдението на източните граници на Турция с цел предотвратяване на 

незабелязано преминаване на границите. И накрая, турските власти приеха също общ 

кодекс за поведение и антикорупционни правила, приложими за служителите, наети от 

агенции за управление на границите.  

В областта на убежището Турция предприе също много важни мерки.  

На първо място, генерална дирекция „Управление на миграцията“ (ГДУМ), отговаряща 

за управлението на турската система за предоставяне на убежище, вече обработва без 

забавяне всички нови молби за международна закрила. ГДУМ започна също така да 

наваксва изоставането при разглеждането на всички стари молби за убежище, по които 

още не е дадена оценка, чиито общ брой достигна около 140 000 в края на февруари. 

Благодарение на новия проактивен подход на ГДУМ и мобилизирането на 

допълнителни човешки ресурси, към края на април броят на натрупаните необработени 

молби за предоставяне на убежище вече беше намалял на около 100 000. Въпреки че 

понастоящем ГДУМ обработва бързо молбите за предоставяне на убежище, обективно 

погледнато е невъзможно всички натрупани молби да бъдат обработени до края на юни 

2016 г., т.е. до датата, определена в изявлението на ЕС и Турция от 18 март за 

приключване на процеса на либерализиране на визовия режим. ГДУМ обаче е 

изготвила и изпълнява пътна карта, въз основа на която планира да приключи своята 

работа до края на 2016 г. 

Турските власти продължиха да напредват и в предоставянето на социална помощ на 

бежанците в страната. На 27 април 2015 г. турското правителство прие наредба за 

предоставяне на достъп до разрешително за работа на кандидатите за и лицата, 

ползващи се с международна закрила, при условия, сравними с тези, които през януари 

2015 г. държавата предостави на бежанците от Сирия, ползващи се с временна закрила. 

Ще бъде важно — в близко бъдеще и като се възползват от финансовата помощ, 

предоставяна от ЕС и неговите държави членки, която беше увеличена, след като 

Mеханизмът за бежанците в Турция (FRIT) започна да функционира — турските власти 

да продължат да въвеждат мерки за улесняване на достъпа на кандидатите за и лицата, 
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ползващи се с международна закрила, до социални услуги, приемливо жилищно 

настаняване и професионално и езиково обучение, както и да подкрепят всички 

инициативи, допринасящи за тяхното социално приобщаване и икономическа 

самостоятелност в рамките на турското общество.  

По време на обхванатия от доклада период напредък бе постигнат от турските власти и 

в областта на управлението на миграцията.  

На 26 април 2016 г. бяха приети процедури и принципи за изпълнение, уреждащи 

доброволното връщане на чужденци. Споразумението с Пакистан за обратно приемане 

беше ратифицирано и влезе в сила на 20 април 2016 г. Сключването на споразумения за 

обратно приемане беше предложено от турските власти на четиринадесет държави на 

произход на незаконна миграция, в т.ч. Алжир, Афганистан, Бангладеш, Гана, Еритрея, 

Ирак, Иран, Камерун, Конго, Мароко, Мианмар/Бирма, Сомалия, Судан и Тунис. 

Преговорите с някои от тези държави са започнали. 

В областта на визовата политика на 2 май 2016 г. турското правителство прие указ, в 

който се посочва, че гражданите на всички държави членки ще могат да влизат в 

Турция, считано от датата на отмяна на изискването за виза за турските граждани. Това 

гарантира прекратяването на дискриминационното изискване за виза, на което все още 

подлежат гражданите на единадесет държави членки.  

Турските власти са предприели също някои мерки за укрепване на тяхната визова 

система по отношение на държави, за които се счита, че са изложени на висок 

миграционен риск. 

Те затегнаха процедурите и изискванията за издаване на визи от техните посолства, 

като приеха на 26 април 2016 г. Наредба относно принципите и процедурите за оценка 

на заявленията за издаване на визи.  

Турските власти решиха също така да наложат изискване за визи за летищен транзит на 

гражданите на 18 държави (Афганистан, Бангладеш, Гана, Демократична република 

Конго, Еритрея, Камерун, Конго, Кот д’Ивоар, Мали, Мианмар/Бирма, Нигерия, 

Пакистан, Сомалия, Судан, Уганда, Шри Ланка, Южна Африка) с разпоредба, която ще 

започне да се прилага, считано от 1 септември 2016 г.  

Турската система за електронни визи също стана значително по-сигурна. Възможността 

да се възползват от тази система беше ограничена до граждани на държави, които не са 

държави — източници на незаконни миграционни потоци, или до граждани на държави 

— източници на незаконни миграционни потоци, които притежават валидна виза или 

разрешение за пребиваване, издадено от шенгенска държава или от Съединените 

американски щати, Обединеното кралство или Ирландия. Турските власти отвориха 

също така специални гишета на повечето гранични контролно-пропускателни пунктове 

в страната, в които специално обучени полицейски служители проверяват 

действителното наличие на такива визи или разрешения за пребиваване в паспортите на 

притежателите на електронни визи.  

В най-близко бъдеще ще бъде от ключово значение Турция да продължи да привежда 

постепенно своята визова система в съответствие със стандартите на ЕС.  

В краткосрочен план турските власти ще трябва да продължат да наблюдават 

практическите последици, произтичащи от факта, че списъкът на държавите, обявени за 

освободени от визов режим в рамките на турската система, продължава да се различава 

от списъка, съставен за влизане в ЕС, и да реагират своевременно, в случай че тази 

разлика улеснява притока на незаконни мигранти през Турция към ЕС. 
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През януари и февруари 2016 г, след като установиха, че е налице такъв случай със 

сирийци и иракчани, турските власти наложиха по-ефективни визови изисквания за 

гражданите на тези две държави. Това допринесе за преустановяването на установените 

интензивни незаконни миграционни потоци, насочени към ЕС. Турските власти следва 

да имат готовност да прилагат същите действия в бъдеще и да налагат незабавно визови 

изисквания по отношение на други държави, освободени от визов режим, веднага щом 

стане ясно, че значителен брой техни граждани злоупотребяват с възможността да 

влизат без виза в Турция. Това важи в още по-голяма степен, ако съществува риск от 

последваща незаконна миграция към ЕС. От особено значение са примерите с Иран, 

Мароко и Ливан — три държави, освободени от визов режим, от които през 2015 г. 

съответно 23 087, 7 419 и 2 044 незаконни мигранти са стигнали до ЕС през турска 

територия. 

 

4. ТЕМАТИЧЕН БЛОК 3: ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ 

След приемането на втория доклад турските власти предприеха редица мерки в рамките 

на тематичен блок 3, които доведоха до значителен напредък. 

По-специално Турция прие нова стратегия и план за действие за борба срещу 

организираната престъпност, от които се нуждае за пълно изпълнение най-вече на 

действията за намаляване на трансграничните престъпления, като например трафика на 

огнестрелни оръжия. На 18 април 2016 г. Турция прие също нова стратегия и 

многогодишен план за действие за борба срещу трафика на наркотици за периода 

2016—2018 г. На 30 април 2016 г. турските власти приеха и национален план за 

действие относно корупцията. 

Освен това Турция ратифицира Конвенцията на Съвета на Европа (СЕ) относно 

изпиране, издирване, изземване и конфискация на облагите от престъпление и относно 

финансирането на тероризма, като прие и законодателство, с което да приведе 

националната си рамка в съответствие с разпоредбите на същата конвенция. Много е 

важно това ново законодателство да бъде приложено в съответствие с преразгледания 

стандарт на Специалната група за финансови действия (FATF). Междувременно и с 

помощта на финансиран от ЕС проект турските власти продължиха да укрепват 

капацитета на MASAK — турското звено за финансово разузнаване (ЗФР), за 

сътрудничество с правоприлагащите агенции в Турция при установяването и анализа на 

случаи на изпиране на пари и на финансиране на тероризъм, както и за сътрудничество 

със звената за финансово разузнаване (ЗФР) на държавите членки в тази област. 

Освен това Турция ратифицира Допълнителния протокол към Конвенцията на Съвета 

на Европа за трансфер на осъдени лица, трите протокола към Конвенцията на Съвета на 

Европа за екстрадиция и един протокол към Конвенцията на Съвета на Европа за 

взаимопомощ по наказателноправни въпроси, по които все още не беше страна. 

Освен това Турция ратифицира и Конвенцията на Съвета на Европа за борба с трафика 

на хора и прие подзаконов акт за трафика на хора. Допълнително Турция ратифицира 

Конвенцията на Съвета на Европа за обработката на лични данни и протокола към нея 

и прие закон за защита на личните данни, който обаче не съответства изцяло на 

достиженията на правото на ЕС.  

Турция прие единен всеобхватен закон за определяне на процедурите, които да бъдат 

следвани от всички съответни турски органи при изпълнението на международните 

задължения на Турция, свързани със съдебното сътрудничество по наказателноправни 

въпроси. Независимо от това, че този закон не предвижда строги крайни срокове за 
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приключване на посочените в него процедури и не включва обективни и прозрачни 

критерии за приемане или отхвърляне на искане за сътрудничество, той все пак 

свидетелства за безспорно подобрение, което следва да доразвие съдебното 

сътрудничество по наказателноправни въпроси между Турция и държавите членки. 

Турция предприе също конкретни мерки за усъвършенстване на работните си 

взаимоотношения с Евроюст и официално изрази твърдото намерение да сключи 

споразумение за сътрудничество във възможно най-кратки срокове. До сключването на 

такова споразумение ще бъде важно турските длъжностни лица, назначени като 

служители за връзка на Агенцията, действително да предприемат действия по 

запитванията за предоставяне на информация и за съдействие, които получават от 

другите страни. 

В областта на съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси на 

25 април 2016 г. Турция ратифицира Хагската конвенция от 1996 г. за компетентността, 

приложимото право, признаването, изпълнението и сътрудничеството във връзка с 

родителската отговорност и мерките за закрила на децата, както и Хагската конвенция 

от 2007 г. за международното събиране на издръжка на деца и на други членове на 

семейството. 

Турция е депозирала документите за ратификация на всички ратифицирани конвенции 

и протоколи, с изключение на двете хагски конвенции, посочени по-горе, и на 

Допълнителния протокол към Конвенцията на Съвета на Европа за защита на личните 

данни, за които тази процедура продължава и следва да приключи възможно най-скоро.  

И накрая, Турция е предприела мерки за решаване на проблема със закъсненията в 

прилагането на Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на 

международното отвличане на деца. Предвид факта, че тези закъснения произтичат 

предимно от етапа на обжалване, и по-специално от това, че при сегашната система, 

всички жалби са съсредоточени във Върховния съд в Анкара, Висшият съвет на 

съдиите и прокурорите издаде указ на 25 март 2016 г. за създаване на регионални 

граждански съдилища в Анкара, Анталия, Ерзурум, Газиантеп, Истанбул, Измир и 

Самсун. Тези съдилища ще се занимават с апелативните дела и ще започнат да 

функционират от 20 юли 2016 г.  

Въпреки тези значителни промени напредъкът в изпълнението на изискванията от 

тематичен блок 3 е по-слаб, отколкото този по тематични блокове 1 и 2. Някои важни 

изисквания по тематичен блок 3 остават неизпълнени. С оглед на изпълнението на 

оставащите изисквания по тематичен блок 3 Турция се приканва да предприеме 

следните мерки:  

 да измени приетото наскоро законодателство за защита на личните данни, за да 

гарантира съответствието му с достиженията на правото на ЕС, и по-специално 

за да гарантира, че органът за защита на данните може да действа независимо и 

че дейността на правоприлагащите органи попада в приложното поле на закона;  

 от своя страна, такова ново законодателство за защита на личните данни ще даде 

възможност на Турция да приключи преговорите за сключване на споразумение 

за оперативно сътрудничество с Европол; 

 да приеме законодателство, с което да се изпълнят ефективно препоръките на 

Групата държави срещу корупцията към Съвета на Европа (GRECO) на всички 

етапи на оценяване, по-специално законодателство относно финансирането на 

политическите партии, имунитета, подкупите и независимостта на съдебната 

система; 
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 да осигури съдебно сътрудничество с всички държави членки, включително чрез 

установяване на работни взаимоотношения с техните служители за връзка, 

разположени в Турция, с цел да се улеснят взаимното разбиране и прилагането 

на съответните процедури или, когато няма такива служители за връзка, чрез 

други видове комуникация и сътрудничество, подходящи за двете страни. 

 

5. ТЕМАТИЧЕН БЛОК 4: ОСНОВНИ ПРАВА 

Оценката на положението по отношение на тематичен блок 4 е сходна с тази за 

положението в тематичен блок 3: постигнат е напредък в изпълнението на няколко 

изисквания, но остават други, за изпълнението на които е необходим допълнителен 

напредък.  

По-специално на 6 април 2016 г. парламентът прие Закон за създаване на институция за 

правата на човека и равенството, в който се разглежда inter alia въпросът за 

дискриминацията на етническа и расова основа.  

На 26 април 2016 г. правителството прие национална стратегия и план за действие за 

преодоляване на основните пречки пред социалното приобщаване на турските 

граждани от ромски или подобен произход. 

Турските власти ратифицираха протокол 7 от Европейската конвенция за правата на 

човека и изпратиха информация, показваща, че турското национално законодателство 

вече съдържа разпоредби, еквивалентни на изискваните по протокол 4, подписан от 

тяхна страна, без да го ратифицират. 

Въпреки това най-важният критерий по тематичен блок 4 остава да бъде разгледан, т.е. 

изискването Турция да „преразгледа, в съответствие с ЕКПЧ и с практиката на 

Европейския съд по правата на човека, достиженията на правото на ЕС и 

практиките на държавите — членки на ЕС, правната рамка за борба с 

организираната престъпност и тероризма, както и нейното тълкуване от 

съдилищата и силите за сигурност и правоприлагащите органи, за да осигури на 

практика правото на свобода и сигурност, правото на справедлив съдебен процес и 

свобода на изразяване, на събиране и сдружаване.“ 

Турските власти ще трябва спешно да предприемат действия по този критерий. В тази 

връзка те се приканват да съгласуват по-добре турското законодателство относно 

тероризма със стандартите на ЕС, Съвета на Европа и ЕСПЧ, като приемат също насоки 

за гарантиране на тълкуване от съдилищата, силите за сигурност и правоприлагащите 

органи, което да е в съответствие с тези стандарти, по-специално чрез по-добро 

привеждане на определението за тероризъм в съответствие с това, предвидено в 

Рамково решение 2002/475/ПВР, както е изменено, с цел да се стесни обхватът на 

определението, и чрез въвеждане на критерий за пропорционалност.  

 

6. ТЕМАТИЧЕН БЛОК 5: ОБРАТНО ПРИЕМАНЕ НА НЕЗАКОННИ 

МИГРАНТИ  

Тематичен блок 5 е област от пътната карта, в която Турция е постигнала значителен 

напредък след втория доклад.  

Това е явен резултат от ангажимента, поет от Турция на срещата на високо равнище на 

18 март 2016 г. Вследствие на това Турция вече е съгласна да приема обратно всички 

незаконни мигранти, пристигали на гръцките острови от Турция след 20 март 2016 г. 
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Значението на тази стъпка не бива да се подценява, тъй като тя допринесе значително 

за намаляване на незаконните миграционни потоци, тръгващи от територията на 

Турция към ЕС. 

Друг важен резултат беше решението разпоредбите за обратното приемане на граждани 

на трети страни от Споразумението за обратно приемане между ЕС и Турция, чието 

прилагане първоначално беше предвидено да започне от 1 октомври 2017 г., да влезе в 

сила по-рано — от 1 юни 2016 г.  

Турция предприе подготвителни дейности за създаване на електронна система за 

предаване и управление на молбите за обратно приемане заедно с държавите членки. 

Системата беше изпитана на пилотно равнище на 2 май 2016 г.  

Турските власти приеха също документ за определяне на вътрешните процедури, които 

трябва да се прилагат по отношение на молбите за обратно приемане, както се 

препоръчва в пътната карта. 

Въпреки това, към момента на оповестяването на настоящия трети доклад има ключов 

критерий от този тематичен блок, който все още не е изпълнен, а именно изискването 

Турция „да прилага цялостно и ефективно всички разпоредби на Споразумението за 

обратно приемане между ЕС и Турция по начин, който да дава възможност за 

безспорно установяване на факта, че процедурите за обратно приемане 

функционират правилно спрямо всички държави членки“.  

Налице са две различни причини за неизпълнението на това изискване.  

Що се отнася до разпоредбите на Споразумението за обрано приемане между ЕС и 

Турция, свързани с обратното приемане на граждани на двете страни, които са в сила 

още от 1 октомври 2014 г., те не са били приведени в действие системно и съгласувано 

от всички турски дипломатически мисии в ЕС. На 27 април 2016 г. турските власти са 

издали насоки, предназначени за дипломатическите мисии, с цел да се гарантира, че от 

този момент нататък молбите за обратно приемане ще се обработват в съответствие със 

сроковете и процедурите, предвидени в Споразумението, и че ще има надеждни 

статистически данни за разгледаните случаи. 

От друга страна, що се отнася до разпоредбите на Споразумението за обратно приемане между 

ЕС и Турция, свързани с обратното приемане на граждани на трети държави, причината, поради 

която в настоящия доклад Комисията все още не може да обяви този критерий за изпълнен, е 

само фактът, че тези разпоредби ще влязат в сила едва от 1 юни 2016 г.  

 

7. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВИ 

Ако на срещата на върха между ЕС и Турция на 29 ноември 2015 г. вече беше 

определена амбициозна програма за турските власти с цел либерализиране на визовия 

режим през есента на 2016 г., то изявлението на ЕС и Турция от 18 март ускори 

допълнително този процес. В изявлението се посочва, че „изпълнението на пътната 

карта за либерализиране на визовия режим ще бъде ускорено по отношение на всички 

участващи държави членки с оглед на премахването на визовите изисквания за турски 

граждани най-късно до края на юни 2016 г, при условие че всички критерии бъдат 

изпълнени. За тази цел Турция ще предприеме необходимите стъпки за изпълнение на 

оставащите изисквания, което ще позволи на Комисията, след нужната оценка на 

спазването на критериите, до края на април да направи съответно предложение, въз 

основа на което Европейският парламент и Съветът ще могат да вземат 

окончателно решение“.  
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Въз основа на новата степен на ангажираност и решимост, която Турция демонстрира 

след проведената на 29 ноември 2015 г. среща на върха между ЕС и Турция, през 

последните месеци турските власти активизираха допълнително усилията си, за да 

изпълнят това условие. Комисията отчита добрия напредък, отбелязан от турските 

власти до момента, и ги насърчава спешно да засилят тези действия, за да изпълнят 

всички изисквания и да постигнат либерализиране на визовия режим до края на юни. 

Както е посочено в настоящия доклад обаче, турските власти все още не са успели да 

постигнат тази амбициозна цел, тъй като 7 от 72-те изисквания все още не са 

изпълнени. Някои от тях са особено важни.  

Поради причини от практическо и процедурно естество за изпълнението на две от 

оставащите седем изисквания ще бъде необходимо по-дълго време, като това направи 

невъзможно цялостното им изпълнение до момента на публикуване на настоящия 

доклад. Това се отнася до следните два критерия:  

 модернизиране на съществуващите биометрични паспорти, така че да включват 

отличителни знаци за сигурност в съответствие с най-новите стандарти на ЕС;  

 пълно прилагане на разпоредбите на Споразумението за обратно приемане 

между ЕС и Турция, включително по отношение на обратното приемане на 

граждани на трети държави. 

Комисията и турските власти се споразумяха за практическото изпълнение на тези 

критерии преди пълното им такова.  

Комисията приканва турските власти след публикуването на настоящия доклад да 

предприемат незабавно мерките, необходими за изпълнението на оставащите критерии 

от пътната карта, а именно:  

 приемане на мерките за предотвратяване на корупцията, предвидени в пътната 

карта, т.е. гарантиране на ефективни действия за изпълнение на препоръките на 

Групата държави срещу корупцията към Съвета на Европа (GRECO). 

 привеждане на законодателството за защита на личните данни в съответствие 

със стандартите на ЕС, по-специално за да се гарантира, че органът за защита на 

данните може да действа независимо и че дейността на правоприлагащите 

органи попада в приложното поле на закона;  

 договаряне на споразумение за оперативно сътрудничество с Европол. Това 

зависи също така от горепосочените изменения на законодателството за защита 

на данните;  

 осигуряване на ефективно съдебно сътрудничество по наказателноправни 

въпроси с всички държави — членки на ЕС;  

 преразглеждане на законодателството и практиките по отношение на тероризма 

в съответствие с европейските стандарти, по-специално чрез по-добро 

привеждане на определението за тероризъм в съответствие с това, предвидено в 

Рамково решение 2002/475/ПВР, както е изменено, с цел да се стесни обхватът 

на определението, и чрез въвеждане на критерий за пропорционалност.  
  

В случай че турските власти успеят да изпълнят спешно и съгласно поетия на 18 март 

ангажимент оставащите критерии от пътната карта, заедно с настоящия доклад 

Комисията представя предложението за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 за 

отмяна на изискването за виза за турски граждани, които притежават биометрични 

паспорти в съответствие със стандартите на ЕС.  
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За да подпомогне дискусията на съзаконодателите, Комисията ще продължи да 

наблюдава действията, които турските власти предприемат, за да изпълнят оставащите 

изисквания на пътната карта.  


