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Проект�за�заключения�на�Съвета�

относно�оценката�на�прилагането�на�глобалния�подход�към�миграцията��

относно�партньорството�с�държавите�на�произход�и�транзитните�държави�

�

�

1.� Съветът�припомня�заключенията�на�Европейския�съвет�от�19—20�юни�2008�г.�относно�

засиленото�прилагане�на�глобалния�подход�към�миграцията.�

�

2.� Съветът�припомня�също�приемането�от�Европейския�съвет�от�15—16�октомври�2008�г.�

на�Европейския�пакт�за�имиграцията�и�убежището,�в�който�се�подчертава�значението�

на�външното�измерение�на�политиката�на�Европейския�съюз�в�областта�на�миграцията�

и�отчитането,�в�отношенията�с�трети�държави,�на�качеството�на�съществуващия�диалог�

с�ЕС�по�въпросите�на�миграцията.��

�

3.� В�този�контекст�Съветът�приветства�съобщението�на�Комисията�до�Европейския�

парламент,�Съвета,�Европейския�икономически�и�социален�комитет�и�Комитета�на�

регионите�от�8�октомври�2008�г.,�озаглавено�„Укрепване�на�глобалния�подход�към�

миграцията:�засилване�на�координирането,�последователността�и�взаимодействието“,�

което�е�в�отговор�на�поканата�на�Европейския�съвет�да�се�отчете�постигнатият�

напредък�в�прилагането�на�глобалния�подход.���

�

Предвид�горното�Съветът�одобрява�следните�заключения.�

�

4.� Съветът�потвърждава�отново�целесъобразността�на�глобалния�подход�и�валидността�на�

определените�в�неговите�предишни�заключения�насоки,�поCспециално�по�отношение�на�

трите�аспекта�на�глобалния�подход�и�необходимостта�от�тяхното�балансирано�

прилагане:�добра�организация�на�законната�миграция,�ефикасно�предотвратяване�и�

борба�с�незаконната�имиграция�и�укрепване�на�връзката�между�миграция�и�развитие.��

�

5.� Съветът�подчертава,�че�глобалният�подход�се�основава�на�зачитането�на�

международното�право,�и�поCспециално�по�отношение�на�правата�на�човека�и�

човешкото�достойнство,�както�и�по�отношение�на�бежанците,�включително�Женевската�

конвенция.�

�
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6.� Глобалният�подход�допринася�за�поCголямата�съгласуваност�на�действията,�

провеждани�от�Общността�и�държавитеCчленки.�Той�вече�беше�приложен�в�редица�

конкретни�положителни�инициативи,�способстващи�за�поCдобро�разбиране�на�всички�

аспекти�на�миграцията�и�за�нови�форми�на�диалог�и�сътрудничество.��

�

7.� Глобалният�подход�на�практика�предлага�обща�политическа�рамка,�която�позволява�поC

доброто�интегриране�на�въпросите�на�миграцията�във�външните�отношения�на�

Европейския�съюз�въз�основа�на�ефективно�и�равнопоставено�партньорство�с�трети�

държави.�Именно�тази�референтна�рамка�е�определяща�за�конструктивния�диалог�по�

въпросите�на�миграцията�между�Европейския�съюз�и�други�географски�зони�и�много�

трети�държави,�докато�интегрираното�му�прилагане�е�насочено�на�юг�(Африка�и�

Средиземноморието),�както�и�на�изток�и�югоизток�от�Европейския�съюз.��

�

8.� Съветът�обаче�отбелязва,�че�пред�прилагането�на�глобалния�подход�все�още�стоят�

известни�предизвикателства,�свързани�поCспециално:�

�

C� с�ограниченията�в�административния�и�техническия�капацитет�на�различните�

партньори,�

C� с�необходимото�време�за�развиване�на�инициативи�и�постигане�на�резултати�в�

тази�чувствителна�област,�

C� с�необходимата�координация�между�компетентните�администрации�от�двете�

страни,�

C� със�сложните�финансови�инструменти,�

C� с�необходимостта�да�се�подобри�връзката�с�външните�отношения�по�принцип�със�

заинтересованата�държава�или�съответния�регион.��

�

9.� Ето�защо�Съветът�смята,�че�успехът�на�практика�на�глобалния�подход�изисква�поCдобра�

координация�и�съгласуваност�между�политиките,�поCспециално�във�връзка�с�външните�

отношения�на�Европейския�съюз�и�с�политиките�на�развитие,�устойчивия�политически�

ангажимент�и�разширени�и�подобрени�способности�за�действие.��

�

10.� С�тази�цел�Съветът�очертава�следните�приоритети.�

�
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I.� Съгласувано�използване�на�различните�инструменти�на�глобалния�подход�

�

Съветът�подчертава�значимостта�на�координацията�при�прилагането�на�инструментите�на�

глобалния�подход,�за�да�се�подобри�поCспециално�тяхното�взаимодействие.�

�

11.� Партньорствата�за�мобилност�са�основен�елемент�при�прилагането�на�глобалния�

подход�в�отделните�държави.�Те�съставляват�рамката�на�засилен�диалог�и�

сътрудничество,�като�осигуряват�конкретното,�съгласувано�и�балансирано�прилагане�на�

различните�аспекти�на�глобалния�подход.�Съдържанието�им�трябва�да�се�адаптира�към�

съответната�държава.�

�

В�момента�се�установяват�пилотни�партньорства.�Тяхната�оценка�се�изисква�за�юни�

2009�г.�и�е�необходима,�за�да�може�да�се�вземе�решение�от�2009�г.�процесът�да�се�развие�

в�няколко�допълнителни�държави.�Изборът�на�новите�партньорства�следва�да�отговаря�

на�няколко�критерия,�сред�които:�

• интересът�от�прилагането�на�подобен�инструмент�по�отношение�на�миграционните�

потоци�със�съответната�държава,�икономическото�и�социалното�положение�в�нея,�

при�необходимост�миграционните�баланси�и�вече�съществуващите�рамки�за�

сътрудничество�с�тази�държава,�

• желанието�и�способността�на�едната�и�другата�страна�да�участват�в�този�процес�по�

конструктивен�и�активен�начин,�

• необходимостта�да�се�обхване�разнообразието�от�миграционни�пътища,�

• поуките,�извлечени�от�изпълнението�и�оценката�на�съществуващите�партньорства.�

�

12.� Мисиите�на�Европейския�съюз�по�въпросите�на�миграцията�трябва�да�продължат�да�се�

провеждат�редовно.�Те�позволяват�да�се�постави�начало�на�политически�диалог�с�

третите�държави�по�въпросите�на�миграцията.�Ето�защо�те�са�насочени�поCконкретно�

към�оценката�на�целесъобразността�и�възможността�за�прилагане�на�такива�

партньорства�или�на�други�инструменти�на�глобалния�подход.�Необходими�са�усилия�

за�осигуряването�на�редовен�оперативен�контрол�на�местно�равнище�по�отношение�на�

провежданите�мисии.�

�



�

16041/08� vt/AI/ags� 5�
� DG�H�1B� LIMITE��BG�

13.� Платформите�за�сътрудничество�предлагат�на�местно�равнище�рамка�за�координация�

между� заинтересованите� страни� като� продължение� на� диалога� по� въпросите� на�

миграцията� или� за� изпълнение� на� партньорствата� за� мобилност.� Тези� платформи� се�

създават�и�развиват�и�на�регионално�равнище,�което�ще�продължи�и�в�бъдеще,�с�оглед�

провеждане�на�регионални�инициативи�в�областта�на�миграцията�и�задълбочаване�на�

диалога�на�регионално�равнище�по�този�въпрос�с�трети�държави.�

�

Необходима� е� поCголяма� координация� и� съгласуваност� между� действията� на�

общностно� равнище� и� тези� на� държавитеCчленки,� за� изпълнение� на� платформите� за�

сътрудничество.�

�

14.� Миграционните� баланси� са� референтен� инструмент,� който� също� съпътства� дадено�

партньорство�за�мобилност.�Използването�им�следва�да�се�разшири,�качеството�им�да�

се� повиши,� съпоставимостта� им� да� се� увеличи.� Освен� това,� те� следва� да� се�

актуализират.�Този�инструмент,�чието�прилагане�от�съответната�трета�държава�трябва�

да�се�насърчава,�в�бъдеще�би�могло�да�се�популяризира�чрез�изграждането�на�мрежа�от�

центрове�за�наблюдение�на�миграцията.�Този�инструмент�за�анализ�трябва�също�така�да�

способства� за� определяне� на� подходящи� политики� в� областта� на� миграцията,� за�

отчитане� на� миграцията� в� политиките� за� намаляване� на� бедността,� за� поCдобро�

определяне� на� насоките� при� програмиране� на� финансовите� инструменти� и� за�

подпомагане�на�оценката�на�въздействието�на�изпълняваните�инициативи.�

�

15.� В�съответствие� с�Европейския�пакт� за�имиграцията�и� убежището,�Съветът� също�така�

приканва�държавитеCчленки�да�вземат�предвид�трите�аспекта�на�глобалния�подход�при�

сключване� на� двустранни� споразумения� с� държавите� на� произход� и� транзитните�

държави.�

�
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II.� Темите�на�глобалния�подход�

�

Съветът�припомня�значението�на�трите�аспекта�на�глобалния�подход�и�решава�да�задълбочи�

следните�въпроси.�

�

Организиране	на	законната	миграция:	насърчаване	на	мобилността	

�

16.� Мобилността�трябва�да�е�елемент�от�насърчаването�на�глобалния�подход,�при�зачитане�

на�националните�компетенции�и�потребности.��

�

а)� държавитеCчленки�следва�да�създават�условия�в�рамките�на�националното�си�

законодателство�за�развиване�на�възможности�за�законна�миграция,�поCспециално�в�

зависимост�от�потребностите�на�своя�пазар�на�труда;�

�

б)� категории�като�студенти,�изследователи�и�университетски�преподаватели,�

представители�на�деловите�среди,�лица,�които�упражняват�висококвалифицирани�

професии�следва,�при�определени�условия,�да�могат�да�ползват�улеснения�при�

пътуване.�Нормативните�разпоредби�за�издаване�на�визи�и�разрешения�за�

пребиваване�следва�да�са�съобразени�с�тази�цел;�

�

в)� мерките�за�съвместно�развитие�могат�да�улеснят�кръговата�миграция,�включително�

завръщането�и�подпомагането�на�мигранта�с�цел�ефективното�му�повторно�

интегриране�в�неговата�държава�на�произход�с�оглед�постигане�на�максимално�

положително�въздействие�на�миграцията�върху�развитието.��Кръговата�миграция�

може�също�така�да�се�насърчава�чрез�въвеждането�на�подходящи�правни�

инструменти,�поCспециално�за�да�могат�мигрантите�да�пътуват�към�своята�държава�

на�произход,�без�да�губят�статута�си�на�законно�пребиваващи��в�държаватаCкрайна�

цел.�

�

Съветът�подчертава�необходимостта�от�бдителност�при�прилагането�на�посочените�

поCгоре�мерки,�за�предотвратяване�на�изтичането�на�мозъци�и�разхищението�на�умения.�

�
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Борба	срещу	незаконната	имиграция:	ефективност	на	завръщането	на	незаконно	

пребиваващите	лица	

�

17.� На�доброволното�завръщане�следва�да�се�предостави�приоритет,�с�програми�за�

подпомагане�на�завръщането,�при�необходимост�в�сътрудничество�с�компетентните�

международни�организации,�и�подпомагане�на�проектите�за�повторно�интегриране�в�

държавата�на�произход.�

�

18.� Споразуменията�за�обратно�приемане�представляват,�при�зачитане�на�правните�

норми�и�на�достойнството�на�заинтересованите�лица,�приоритетна�цел,�която�трябва�да�

почива�в�поCголяма�степен�на�глобалния�подход:�

�

а)� ефикасното�сътрудничество�по�отношение�на�обратното�приемане�е�условие�за�

глобално�партньорство�в�областта�на�миграцията,�основано�на�доверие.�Във�връзка�с�

това�е�важно�провеждащите�се�преговори�на�общностно�равнище�да�приключат�

възможно�найCбързо�и�да�се�пристъпи�по�подходящ�начин�към�преговори�по�други�

споразумения�или�договорености;�

�

б)� въпреки�че�споразуменията�на�Общността�в�тази�област�са�разнообразни,�те�трябва�

да�преследват�някои�важни�цели,�поCконкретно�по�отношение�на:�

• обхвата�на�действие,�в�който�се�включват�гражданите�на�трети�държави�и�

всички�молби�с�дата,�поCкъсна�от�датата�на�влизане�в�сила�на�

споразумението,�

• сроковете�за�отговор,�съвместими�със�законодателството�на�

държавитеCчленки�и�практическите�им�изисквания�в�това�отношение,�

• ефективността�на�споразумението,�чието�прилагане�не�трябва�да�се�

обвързва�със�специфични�протоколи;�

�

в)� от�тази�гледна�точка,�ефективното�и�задоволително�прилагане�на�съществуващите�

споразумения,�независимо�дали�се�отнася�до�споразуменията�на�Общността�за�

обратно�приемане�или�до�други�видове�задължения,�като�например�тези,�които�

произтичат�от�споразуменията�от�Котону,�трябва�да�подлежи�на�специален�

контрол�в�условията�на�цялостните�отношения�със�съответната�трета�държава;�

�

г)� като�цяло�следва�да�се�разработят�програми�за�обмен�между�длъжностните�лица�в�

службите,�които�отговарят�за�обратното�приемане.�
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Укрепване	на	взаимодействието	между	миграция	и	развитие	

�

19.� Във�връзка�с�ангажиментите,�поети�в�рамките�на�европейския�консенсус�за�развитието,�

със�заключенията�на�Съвета�от�19�ноември�2007�г.�относно�съгласуваността�на�

политиките�на�Европейския�съюз�в�областта�на�миграцията�и�развитието,�и�с�искането,�

отправено�от�Европейския�съвет�на�14�декември�2007�г.�за�продължаване�на�работата:�

�

а)� трябва�поCсистемно�да�се�популяризират�ролята�и�приносът�на�диаспорите�за�

развитието�на�съответната�държава�на�произход,�поCспециално�чрез�изграждането�

на�асоциации,�свързването�им�в�мрежа�и�укрепването�на�капацитета�им;�

�

б)� трябва�да�се�улесни�прехвърлянето�на�спестявания.�Това�означава�поCспециално�

да�се�подобрят�информацията�и�достъпът�до�банкови�услуги�и�до�други�

финансови�оператори,�както�и�да�се�насърчава�сътрудничеството�между�

съответните�оператори.�Продуктивните�инвестиции�на�мигрантите�в�тяхната�

държава�на�произход�също�биха�могли�да�бъдат�подкрепяни�от�механизми�за�

стимулиране�като�специализирани�инструменти�за�спестяване;�

�

в)� трябва�да�се�наблегне�на�съпътстващите�мерки�за�политиките�на�заетост�и�на�

развитие�в�производствения�сектор�в�държавите�на�произход;�

�

г)� трябва�да�се�популяризират�повече�възможностите�за�вътрешнорегионална�

миграция�с�цел�работа.�

�
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III.� Изграждане�на�административен�капацитет�

�

20.� Съветът�смята,�че�за�да�се�приложат�ефективно�изложените�поCгоре�насоки,�подкрепата�

за�изграждането�на�административния�капацитет�на�трети�държави�и�регионални�

организации�е�приоритет�в�следните�области:�

�

а)� разработване�и�управление�на�политиката�в�областта�на�миграцията�и�

убежището,�при�необходимост�чрез:�

• техническа�помощ�и�предоставяне�на�обучение,�като�се�набляга�

поCспециално�на�определянето�и�разработването�на�политическа�и�

законодателна�рамка�в�областта�на�миграцията,�борбата�с�трафика�на�

мигранти�и�трафика�на�хора,�международната�закрила,�

• побратимяване�между�администрации�и�агенции;�

�

б)� установяване�на�връзка�между�миграцията�и�другите�политики,�

поCспециално�в�областта�на�развитието,�професионалното�обучение�и�заетостта.�

Това�означава�поCспециално�да�се�опознават�поCдобре�пазарите�на�труда�и�по�този�

начин�да�се�създават�условия�за�съответствие�между�търсене�и��предлагане�на�

работа,�както�и�за�сътрудничество�между�компетентните�администрации�и�органи�

в�областта�на�заетостта�и�имиграцията;�

�

в)� повишаване�на�качеството�на�регистрите�за�гражданско�състояние�и�

засилване�на�борбата�срещу�документните�измами�чрез:�

• въвеждане�на�ефективно�задължение�за�регистриране,�

• укрепване�на�службите�за�гражданско�състояние�и�развитие�на�

техническата�помощ,�

• използване�на�съвременни�технологии,�включително�на�биометрията;�

�

г)� въвеждане�на�интегрирана�национална�стратегия�за�управление�на�

границите�чрез:�

• обмен�на�полезна�информация�за�миграционните�пътища,�

• подпомагане�на�обучението�за�изграждане�на�умения,�свързани�с�контрола�

на�границите,�международната�закрила�и�борбата�срещу�незаконната�

имиграция,�

• изграждане�на�мрежи�от�точки�за�контакт�с�цел�обмен�на�информация,�
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• техническа�помощ�и�оборудване�за�гранични�постове,�както�и�за�

наблюдение�на�сухопътните,�морските�и�въздушните�граници,�

• редовни�срещи�на�служители,�отговарящи�за�граничния�контрол,�в�

условията�на�засилено�оперативно�сътрудничество�в�тази�област,�което�

може�да�обхваща�съвместни�механизми�за�наблюдение�и�контрол,�

• мобилизиране,�в�зависимост�от�изразените�потребности,�на�компетентните�

администрации�на�държавитеCчленки�и�на�Агенция�Frontex.�

�

IV.� Географско�многообразие�на�прилагането�

�

21.� Съветът�потвърждава�отново,�че�глобалният�подход�трябва�да�продължи�да�се�прилага�

като�такъв�на�юг�от�Европейския�съюз,�както�и�на�изток�и�югоизток�от�него.�

Усилията�за�прилагането�му�трябва�да�се�съсредоточат�върху�тези�региони,�като�се�

взема�предвид�целта�за�постигане�на�баланс�и�добавена�стойност.�Прилагането�на�

глобалния�подход�в�тези�географски�региони�трябва�освен�това:�

• да�се�диференцира�в�зависимост�от�положението�в�съответния�регион,�

• да�се�основава�в�максимално�възможна�степен�на�съществуващите�рамки�и�

процеси,�включително�на�регионално�равнище.�

�

22.� За�другите�географски�региони,�поCспециално�Латинска�Америка,�Карибския�басейн�и�

Азия,�макар�и�целта�да�е�същата,�действията�на�този�етап�не�са�така�интегрирани�и�

трябва�да�се�насочат�към�установяване�на�истински�и�пълноценен�диалог�и�практическо�

сътрудничество.��

Във�връзка�с�това�Съветът�подчертава�например,�че�декларацията,�приета�на�срещата�на�

високо�равнище,�проведена�в�Лима�на�16�май�2008�г.,�предвижда�установяването�на�

структуриран�и�всеобхватен�диалог�по�въпросите�на�миграцията.�Условията�за�

установяване�на�такъв�диалог�следва�да�се�разгледат�в�найCкратък�срок.�

�

Накрая,�трябва�да�се�проучи�възможността�за�установяване�на�тристранен�диалог�

между�държави�на�произход,�държавиCкрайна�цел�и�транзитни�държави,�които�

принадлежат�към�различни�географски�региони.�

�
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V.� Теми�и�методи�за�разработване�

�

23.� Съветът�смята,�че�някои�теми�заслужават�да�бъдат�поCдобре�взети�предвид�в�глобалния�

подход,�поCспециално:��

�

C� съгласуваност�с�външното�измерение�на�европейската�политика�в�областта�на�

убежището,�което�следва�напълно�да�се�интегрира�в�този�подход,�

�

C� размисъл�относно�нови�проблеми,�като�въздействието�на�изменението�на�

климата�върху�миграцията,�

�

C� вниманието,�което�се�отделя�на�възможните�последици�от�международната�

финансова�криза�за�икономическия�и�социалния�баланс,�а�впоследствие�и�за�

свързаните�с�миграцията�явления,�

�

C� съгласуваност�с�всички�други�политики,�които�могат�да�окажат�значително�

въздействие�върху�доброто�управление�на�миграционните�потоци,�

�

O� въпросът�за�непридружените�малолетни�или�непълнолетни�лица,�който�трябва�

да�представлява�специфичен�елемент�на�диалога�и�сътрудничеството�със�

съответните�трети�държави.�

�

24.� Съветът�смята,�че�е�необходима�организирана�и�активна�политика�на�информиране�и�

комуникация:�

�

C� с�цел�поCдоброто�опознаване�на�европейската�политика�в�тази�област�и�нейния�

баланс,�включването�на�местните�власти�и�участници�и�придаването�на�поCголяма�

видимост�на�глобалния�подход�в�съществуващите�структури�за�диалог,�

�

C� с�цел�да�се�положи�особено�усилие�по�отношение�на�информацията�относно�

възможностите�за�законна�миграция�и�правилата,�които�трябва�да�се�спазват�в�

тази�област,�поCспециално�чрез�информационни�центрове�и�сайтове,�както�и�по�

отношение�на�информацията�относно�всички�рискове,�свързани�с�незаконната�

имиграция,�поCспециално�чрез�местни�кампании�и�аудиоCвизуални�материали.�
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25.� Съветът�смята,�че�успешното�практическо�прилагане�на�глобалния�подход�изисква�

поCпълноценно�използване�на�съществуващите�структури�за�диалог�и�сътрудничество.�

Това�зависи�в�голяма�степен�от�ангажираността�на�дипломатическите�

представителства�на�държавитеOчленки�и�делегациите�на�Комисията,�както�по�

отношение�на�редовния�диалог�с�местните�власти�по�въпросите�на�миграцията,�така�и�

по�отношение�на�организирания�контрол�на�инициативите�и�проектите,�и�накрая�по�

отношение�на�способността�на�държавитеCчленки�да�съгласуват�действията�си�помежду�

си�и�с�Комисията.�

�

� В�тези�условия�трябва�да�се�развиват�активно�различните�форми�на�общо�ползване�на�

служителите�за�връзка,�отговарящи�за�въпросите�на�миграцията.�

�

26.� Съветът�препоръчва�да�се�разгледат�и�оценят�възможностите�за�поOдобро�използване�

на�съществуващите�финансови�инструменти�на�Общността�с�оглед�прилагането�на�

глобалния�подход,�като�се�проучат�поCспециално�начините�за�подпомагане�на�тяхното�

мобилизиране,�включително�чрез�съвместно�финансиране,�и�да�се�увеличат�тяхната�

яснота�и�съгласуваност.�

�

_________________�

�

�


