Наблюдение
на принудителното връщане
България е сред 26-те държави – членки на ЕС (без Ирландия и
Обединеното кралство), обвързани от Директива 2008/115/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година
относно общите стандарти и процедури, приложими в държавитечленки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети
страни. В член 8 (6) на Директивата се въвежда задължение за държавите-членки да създадат ефективна система за наблюдение на
принудителното връщане.

Правна уредба на принудителното връщане
Принудителното връщане е предмет на множество разпоредби от
правото на Европейския съюз и на редица международни правозащитни стандарти, към които Република България следва да се
придържа. Най-важните от тях са Директива за връщането (Директива 2008/115/ЕО), Решение за общите полети за извеждане (Решение 2004/573/ЕО на Съвета от 29 април 2004 г.) и Двадесет насоки
относно принудителното връщане на Комитета на министрите
на Съвета на Европа (Насоки на СЕ).
Националната правна уредба на принудителното връщане включва
разпоредби от различни закони и подзаконови актове, сред които
Закон за чужденците в Република България (ЗЧРБ), Закон за Министерство на вътрешните работи (ЗМВР) и Правилник за прилагане на Закона за чужденците в Република България (ППЗЧРБ).
Проектът се финансира от
Фонд „Убежище, миграция и интеграция” 2014 – 2020,
съфинансиран от Европейския съюз

Какво е наблюдение на връщането?
Директивата за връщането изисква от държавите-членки да
разполагат с „различни възможности” за наблюдение на принудителното връщане (пар. 13 от Преамбюла), както и да създадат
„ефективна система” за такова наблюдение (чл. 8, пар. 6). Етичният
кодекс на Фронтекс (чл. 13) развива концепцията за наблюдението,
което има за цел да събира информация и да следи операциите
да се извършват хуманно и при съблюдаване на основните права.
Системата следва да е ефективна и да включва наблюдение от организации или органи независими от тези, осъществяващи връщането. Държавите членки, участващи в операции, координирани от
Фронтекс, следва да имат ефективна система за наблюдение, иначе
участието им в операцията може да бъде отложено или отменено.
Наблюдението следва да се извършва въз основа на обективни и
прозрачни критерии.

За какво следят наблюдателите?
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Връщането Ви е законосъобразно;
На екипа по съпровод е проведен инструктаж;
Годни сте да пътувате и сте получили личните си вещи;
Ако сте жена, в екипа по съпровод има служител от женски пол;
Получили сте информация за процедурата по връщането;
Проверили са Вас и багажа Ви с уважение;
Трансферирали са Ви до мястото на заминаване с уважение;
Правилата в мястото на заминаване се спазват;
Настанили са Ви в превозното средство с уважение;
По време на пътуването се отнасят към Вас с уважение;
При предаване на властите в страната Ви на произход не е
накърнено достойнството Ви;
Докладът за връщането е обективен и изчерпателен;
Употребата на помощни средства и сила, ако имало такава,
е била необходима, пропорционална и законна.

ВАЖНО:

НАБЛЮДАТЕЛИТЕ НЕ МОГАТ
ДА ПРЕДОТВРАТЯТ ИЛИ ОСУЕТЯТ
ОПЕРАЦИЯТА ПО ПРИНУДИТЕЛНО ВРЪЩАНЕ,
КАКТО И НЯМАТ ПРАВО ДА СЕ НАМЕСВАТ
В РАБОТАТА НА СЪПРОВОДА ПО ВРЕМЕ
НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПЕРАЦИЯ
ПО ПРИНУДИТЕЛНО ВРЪЩАНЕ!
НАБЛЮДАТЕЛИТЕ ИМАТ ФУНКЦИЯТА
ДА СЛЕДЯТ ЗА СПАЗВАНЕТО
НА ФУНДАМЕНТАЛНИТЕ ПРАВА
И ДОСТОЙНСТВОТО НА ВРЪЩАНИТЕ ЛИЦА
ПО ВРЕМЕ НА ОПЕРАЦИЯ
ПО ПРИНУДИТЕЛНО ВРЪЩАНЕ
И ДА ПРЕДАДАТ ОБЕКТИВНО ФАКТИТЕ
ОТ НЕЙНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ.

Настоящата брошура, предназначена за граждани на трети страни
с наложена принудителна административна мярка връщане, е разработена от Центъра за изследване на демокрацията и сдружение
Си Ви Ес – България, в рамките на проект „Разработване и прилагане на унифицирани стандарти за мониторинг на принудителното
връщане”, реализиран с помощта на фонд „Убежище, миграция и
интеграция” 2014 – 2020, съфинансиран от Европейския съюз.
Тази брошура е създадена с финансовата подкрепа на Фонд
„Убежище, миграция и интеграция”, съфинансиран от Европейския
съюз. Цялата отговорност за съдържанието на брошурата се носи
от Центъра за изследване на демокрацията и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Отговорния орган.
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА НА БЪЛГАРИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ
ОТ ФОНД „УБЕЖИЩЕ, МИГРАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ”
ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020
СХЕМА:
BG/AMIF – SO3 – NO1 – A1 „Развитие на системата
за мониторинг на принудителното връщане”
ПРОЦЕДУРА:
Дейност 1 – „Изграждане на устойчива система
за мониторинг на принудителното връщане”,
Национална цел 1 – „Съпътстващи мерки”,
Специфична цел 3 – „Връщане”
ПЕРИОД НА РЕАЛИЗАЦИЯ:
Август 2016 – декември 2018 г.
ПРОЕКТ:
„Разработване и прилагане на унифицирани стандарти
за мониторинг на принудителното връщане”

