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ПЛЕНАРНА СЕСИЯ   LIBE  

Държавите членки трябва незабавно да спрат продажбата на паспорти на ЕС, 
изискват евродепутатите   
  

Не може да се търгува с европейското гражданство като стока, според мнозинството 
от говорителите, които искат да сложат край на схемите за „златни паспорти“, които 
се прилагат в някои държави членки. 

  

По време на дебат в пленарна зала с комисаря за правосъдието Дидие Рейндерс, 

членовете на ЕП подчертаха присъщите рискове, които тези програми пораждат, а именно 

изпирането на пари, данъчните измами и корупцията. Те настояха, че Европа не трябва да 

има „ускорен вход за престъпниците“. 

 

Евродепутатите подчертаха, че предоставянето на гражданство на ЕС на граждани от 

трети държави без подходящи проверки и прозрачност има отрицателни последици в други 

държави членки, като подкопава взаимното доверие и общите ценности. 

 

Няколко участници в дебата се позоваха на неотдавнашния скандал в Кипър, в който 

високопоставени длъжностни лица - включително председателят на националния 

парламент - бяха записани тайно как предлагат помощ на фиктивен китайски изпълнителен 

орган с криминално досие за получаването на кипърски паспорт чрез националната схема 

„гражданство срещу инвестиции“. Те също така отбелязват решението на Комисията за 

започване на производства за установяване на неизпълнение на задължения срещу Кипър 

и Малта, въпреки че някои се оплакаха, че е отнело твърде много време за предприемане 

на действия. 

 

Някои евродепутати отбелязаха, че делът на приходите от тези програми е значителен за 

държави като Кипър, докато много от тях заявиха, че ценностите и правата на ЕС не са за 

продан. 

  

https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20201016IPR89564/drzhavite-chlenki-triabva-nezabavno-da-sprat-prodazhbata-na-pasporti-na-es
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20201016IPR89564/drzhavite-chlenki-triabva-nezabavno-da-sprat-prodazhbata-na-pasporti-na-es
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_1925
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20201016IPR89564/na-stamatisei-i-polisi-chruson-diavatirion-apo-ta-krati-meli
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201016IPR89564/member-states-must-stop-selling-eu-passports-immediately-meps-demand
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201016IPR89564/les-etats-membres-doivent-immediatement-cesser-de-vendre-des-passeports-de-l-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20201016IPR89564/ep-a-tagallamoknak-azonnal-le-kell-allitaniuk-az-unios-utlevelek-arusitasat
https://www.europarl.europa.eu/news/mt/press-room/20201016IPR89564


 

Контекст 

 

Кипър, Малта и България са трите страни от ЕС, в които е възможно да се получи 

гражданство в замяна на инвестиция, т.нар. „златни паспорти“. 19 държави от ЕС 

изпълняват програми за „пребиваване чрез инвестиции“, известни като „златни визи“. 

През януари 2019 г. Европейската комисия създаде експертна група с представители на 

всички държави членки на ЕС, която да разработи общи стандарти и насоки по тези 

въпроси. След четири заседания миналата година групата още не е заседавала през 2020 

г. 
 

Допълнителна информация 
 

Видео от дебата 

Резолюция на Европейския парламент от 10 юли 2020 г. относно всеобхватна политика на 

Съюза за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма – план за 

действие на Комисията и други неотдавнашни събития  

Доклад на Комисията относно схемите за гражданство и пребиваване срещу инвестиции в 

Европейския съюз (23.01.2019) 

Служба на ЕП за парламентарни изследвания: Схеми за гражданство срещу инвестиции и 

пребиваване срещу инвестиции в ЕС (17.10.2018 г.) 
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https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/eu-citizenship/eu-citizenship/activities-group-member-state-experts-investor-citizenship-and-residence-schemes_bg
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