
 

Сигурност на границите: работата на ЕП за
овладяване на миграционния поток
 
Парламентът работи по ред инициативи относно кризата с мигрантите, сред които
са създаването на европейска гранична охрана и подобряване на условията за
прием
 
Напливът на мигранти към Европа не секва – само в рамките на седмица в края на
май бяха спасени 13 800 души в централната част на Средиземно море според
агенцията на ЕС за граничен контрол Фронтекс. На 7 юни Европейската комисия
обяви в пленарната зала на ЕП нов план за преодоляване на икономическите
проблеми, подтикващи хората от различни страни да търсят бъдещето си на нашия
континент. Депутатите продължават работата си и по други важни елементи от
миграционната политика.
 
В пленарна зала
 
На 7 юни Европейската комисия представи предложение за засилване на инвестициите
в страни в близост до Европа и особено в Африка за стимулиране на растежа и
заетостта и създаване на стимули за техните граждани да останат в страната си.
Темата бе дискутирана с първия заместник-председател на Комисията Франс
Тимерманс и ръководителката на външната политика на ЕС Федерика Могерини.
 
Освен това депутатите обсъдиха с комисаря по миграцията Димитрис Аврамопулос
предложение за обновяване на правилата за европейската "синя карта", даваща право
на работа на високо квалифицирани служители от страни извън ЕС. Други теми,
разисквани на пленарното заседание през юни, бяха възможностите за миграция по
легален път и за интеграция на пристигналите мигранти.
 
Европейска гранична и брегова охрана
 
Миграционните потоци поставиха сложни въпроси пред Европа относно контрола върху
външните граници. Ако той не функционира добре, се поставя под заплаха
съществуването на общото Шенгенско пространство за свободно придвижване на
континента.
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=URISERV:l14573


Ето защо Европейската комисия предложи създаването на Европейска гранична и
брегова охрана, която да отговаря за „засилено и споделено“ управление на външните
граници. Новата агенция, чието създаване бе одобрено в комисията на ЕП в
понеделник, ще обедини усилията на Фронтекс и на службите на страните-членки в
случаи на необходимост.
 
Националните служби ще продължат да изпълняват рутинните задачи по осигуряване
на контрола на границите, но европейската агенция ще има право да се намесва и да
взема мерки на терен, ако дадена страна не може или не иска да направи
необходимото. Според текста, одобрен от парламентарната комисия, решението за
намеса ще се взема от страните-членки с квалифицирано мнозинство.
 
Предвижда се също така Европейската гранична и брегова охрана да има функции по
наблюдение и надзор на миграционните потоци към и в ЕС, както и да изпълнява роля
относно връщането на мигранти, пребиваващи незаконно в ЕС.
 
„Европейският съюз има нужда от по-безопасни, по-добре управлявани външни граници
и следователно от Европейска гранична и брегова охрана възможно най-скоро.
Европейската гранична и брегова охрана не е магическо решение на миграционната
криза пред ЕС и няма да възстанови Шенгенското пространство. Но това е първата
стъпка“, заяви докладчикът Артис Пабрикс (ЕНП, Латвия).
 
Депутатите започнаха на 31 май консултации със Съвета за постигане на съгласие по
окончателния текст на новото законодателство.
 
Подобряване на процедурите по връщане на мигранти
 
В момента процедурата за връщане на чужденци, на които се отказва убежище, е дълга
и неефективна. Ако съответното лице няма документ за самоличност, такъв може да му
се издаде от съответната страна-членка, но често той не се признава от страната,
която следва да го приеме, тъй като документите не се смятат за достатъчно сигурни.
Всичко това води до сложни и дълги дипломатически процедури, което не е в интерес
на самите мигранти.
 
Предложението, което депутатите от комисията по гражданските свободи подкрепиха в
понеделник, е да се въведе стандартен пътнически документ за граждани на страни
извън ЕС, които не изпълняват условията за влизане, престой или пребиваване в ЕС.
 
Идеята е да се хармонизират формата и техническите данни на издавания документ, за
да се ускори процесът на връщането на мигранти. Докладчикът на ЕП Юси Хала-ахо
(ЕКР, Финландия) определи предложението като „малко парче от пъзела и стъпка в
правилната посока“.
 
Споделяне на съдебна информация за граждани на страни извън ЕС
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6327_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20160530IPR29683/Civil-Liberties-Committee-backs-new-European-Border-and-Coast-Guard
http://www.oeil.ep.parl.union.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0306%28COD%29&l=en
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20160530IPR29679/MEPs-back-new-EU-travel-document-to-ease-return-of-irregular-non-EU-residents


Друга част от европейския отговор е събирането на информация за хората, които
влизат в Европа и идентифицирането на потенциално опасните сред тях. В рамките на
ЕС работи системата ECRIS за споделяне на данни за съдебното минало на европейски
граждани. Съгласно още едно предложение на Комисията, одобрено от
парламентарната комисия по граждански свободи, системата ще бъде разширена, за да
включва информация и за граждани на страни извън ЕС.
 
„Трябва да възстановим общественото доверие, че сме способни да следим кой влиза в
ЕС“, заявява докладчикът Тимъти Къркхоуп (ЕКР, Великобритания).
 
Страни, които се считат за безопасни
 
При разглеждането на искания за предоставяне на убежище властите трябва да
преценят дали условията в страната, от която идва съответния човек, застрашават
живота му. Предварителното определяне на страни, които се считат за „безопасни“ в
това отношение, ускорява разглеждането на исканията.
 
Към момента всяка страна от ЕС може да състави свой собствен списък на страните,
смятани за „безопасни“, но липсата на координация накара Комисията да направи
предложение за съставяне на единен списък. Идеята беше обсъждана на заседанието
на комисията по граждански свободи в понеделник, като предстои изготвянето на
доклад по въпроса.
 
Темата за мигрантите в пленарна зала
 
На пленарното заседание на 7 юни в Страсбург депутатите ще разискват план за
финансова помощ на страните от Африка във връзка с миграционния поток. На дебата
се очаква да присъстват първият заместник-председател на Комисията Франс
Тимерманс и върховният представител на ЕС по въпросите на външната политика
Федерика Могерини.
 
В отделен дебат също във вторник следобед Парламентът ще обсъди и план за
действия за интеграция на мигрантите.
 
Материалът бе публикуван първоначално на 2 юни и допълнен, за да отрази
последващи развития.
 
Допълнителна информация
Повече за позицията на ЕП относно кризата с мигрантите
Контрол на границите и управление на миграцията в ЕС
Комисия по граждански свободи
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http://ec.europa.eu/justice/criminal/european-e-justice/ecris/index_en.htm
http://www.oeil.ep.parl.union.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0002%28COD%29&l=en
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20160530IPR29695/Fighting-terrorism-share-criminal-records-of-non-EU-nationals-too-urge-MEPs
http://www.europarl.europa.eu/plenary/bg/home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/top-stories/20150831TST91035/
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20170627STO78419/
http://www.europarl.europa.eu/committees/bg/libe/home.html


Материали на Изследователската служба на ЕП
Анализ на миграционната политика (EN)
Споразуменията на ЕС за връщане на нередовни мигранти (EN)
Предложението за Европейска гранична и брегова охрана (EN)
Сътрудничество със страни извън ЕС в областта на миграцията (EN)
Общ списък на считаните за „безопасни“ страни на произход
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http://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/migration/public/index.html?page=intro
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/554212/EPRS_BRI%282015%29554212_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556934/IPOL_STU%282016%29556934_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536469/IPOL_STU%282015%29536469_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-Briefing-569008-Safe-countries-of-origin-FINAL.pdf


Ръстът в броя на мигрантите през последните години изисква конкретни отговори по различни аспекти на проблема ©European

Union - Frontex

Видеоматериал
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=4b7f6a46-2d98-4a15-a434-a61300cae1d5
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