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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата 
комисия по развитие да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. припомня особено тесните исторически връзки между Европейския съюз (ЕС) и 
Африка, както и значителния принос на ЕС за помощта за развитие1, а също и за 
функционирането на Африканския съюз (АС)2; 

2. призовава в цялостната стратегия с Африка да се вземе предвид засилването на 
борбата срещу корупцията, която е основна пречка пред ефективното развитие и 
не позволява на народите в Африка да се възползват в пълна степен от 
конкретните ползи от политиките, провеждани съвместно от ЕС и АС;

3. счита, че въпросът за миграцията следва да бъде приоритетен в контекст, в който 
повече от половината от молбите за предоставяне на убежище в целия ЕС са 
отхвърлени въз основа на окончателно законно решение3, и че следователно 
акцентът трябва да се постави върху повишаване на ефективността на връщанията 
чрез сключване на спогодби за обратно приемане и издаване на консулски 
пропуски; 

4. подкрепя цифровизацията и модернизирането на публичната администрация на 
африканските държави, по-специално с оглед на разработване на надеждни 
регистри на актовете за гражданско състояние и насърчаване на обмена на данни с 
цел борба с тероризма и организираната престъпност;

5. приветства стабилния икономически растеж в Африка; в тази връзка призовава 
АС да положи всички усилия, за да осигури достойно бъдеще за своите млади 
хора, които са основната движеща сила за развитието на континента4, и 
следователно да се бори ефективно срещу явлението пристигане в Европа на 
непридружени непълнолетни лица и да оказва сътрудничество с оглед на 
обратното приемане на лицата, които отговарят на условията за връщане; 

6. призовава да се вземат под внимание сигурността и интересите на континента и 
на европейските граждани.

1   19,6 млрд. евро, тоест 46% от общата стойност (2018 г.)
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/qanda_20_375
2 327 милиона долара, тоест 42% от съответния бюджет, E-003478/2018
3 Източник: ЕВРОСТАТ
4 62% от населението на юг от Сахара е под 25 години (2019 г.) 
https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2019_Highlights.pdf

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/qanda_20_375
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-003478_EN.html
https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2019_Highlights.pdf

