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Относно: Съвместна декларация относно партньорство за мобилност между 

Европейския съюз и Армения

Република Армения, Европейският съюз и участващите държави-членки на Европейския 

съюз, а именно: Кралство Белгия, Република България, Чешката република, Федерална 

република Германия, Френската република, Република Италия, Кралство Нидерландия, 

Република Полша, Румъния и Кралство Швеция (по-долу наричани „подписващите страни”);

КАТО ДЕЙСТВАТ в съществуващата рамка за сътрудничество, по-конкретно 

Споразумението за партньорство и сътрудничество, в сила от 1 юли 1999 г., както и 

одобрения на 14 ноември 2006 г. План за действие ЕС—Армения в рамките на европейската 

политика за съседство; и като вземат предвид съвместната декларация от срещата на високо 

равнище в Прага за Източното партньорство от 7 май 2009 г., съвместната декларация на 

Европейската комисия и правителството на Армения, подписана на 29 април 2011 г., и 

съвместната декларация от срещата на високо равнище във Варшава за Източното 

партньорство от 30 септември 2011 г.;
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КАТО ПРИПОМНЯТ, че през юли 2010 г. започнаха преговори по споразумение за 

асоцииране с Армения, което да замени настоящите споразумения за партньорство и 

сътрудничество;

КАТО ОТБЕЛЯЗВАТ ползите и възможностите от една добре управлявана миграция както за 

мигрантите, така и за подписващите страни ;

като припомнят съвместната декларация, одобрена на конференцията на равнище министри в 

Прага от април 2009 г. „Изграждане на партньорства в областта на миграцията“;

КАТО ПОТВЪРЖДАВАТ ангажираността си за подобряване на условията за движение на 

хора между Армения и Европейския съюз, и същевременно се стремят към осигуряване на 

по-добро управление на миграционните потоци, в т.ч. предотвратяване и намаляване на 

неправомерната имиграция, в съответствие с най-високите международни стандарти;

КАТО ПРИПОМНЯТ приетия от Съвета на Европейския съюз глобален подход към 

миграцията, съобщението на Европейската комисия относно кръговата миграция и 

партньорствата за мобилност между Европейския съюз и трети държави, представено на 

16 май 2007 г., заключенията на Съвета от 18 юни 2007 г. относно разширяване на обхвата и 

засилване на глобалния подход към миграцията към съседните на ЕС източни и югоизточни 

региони и приетите на 10 декември 2007 г. заключения на Съвета относно партньорствата за 

мобилност и кръговата миграция в рамките на глобалния подход към миграцията;

КАТО ПРИПОМНЯТ проведената на 10—12 декември 2008 мисия на ЕС по въпросите на 

миграцията в Армения с цел засилване на диалога по въпросите на миграцията между 

Армения и Европейския съюз;

КАТО ОТЧИТАТ съществуващите двустранни споразумения и споразуменията за 

сътрудничество между Армения и някои от държавите членки в областта на миграцията;

КАТО ПОТВЪРЖДАВАТ ОТНОВО силната ангажираност на подписващите страни за 

сключване и ефективно прилагане на бъдещите споразумения за улесняване на издаването на 

визи и за обратно приемане на лица, пребиваващи без разрешение;
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РЕШИХА да установят Партньорство за мобилност, основано на принципа на реципрочност.

Партньорството за мобилност ще има за цел по-добро управление на законната и трудовата 

миграция, в това число кръговата и временната миграция, в рамките на съответните области 

на компетентност на подписващите страни и като се отчита положението на техните пазари 

на труда и социално-икономическото им положение, укрепване на сътрудничеството по 

въпросите на миграцията и развитието и предотвратяване и противодействие на 

неправомерната миграция и трафика и незаконното прехвърляне на хора, както и 

насърчаване на ефективната политика на връщане и обратно приемане, като се зачитат 

правата на човека и съответните международни инструменти за защита на бежанците и като 

се вземе предвид положението на отделните мигранти и социално-икономическото развитие 

на подписващите страни.

За тази цел подписващите страни ще СЕ СТРЕМЯТ да развиват допълнително диалога и 

сътрудничеството помежду си по въпросите на миграцията, по-специално в следните насоки:

Мобилност, законна миграция и интеграция

1. Насърчаване на установяването на по-добра рамка за законната и трудовата мобилност, 

включително чрез улесняването на временната и кръговата миграция, подкрепена от 

повече информация и конкретни и ефективни инициативи, както и защита на 

мигрантите.

2. Увеличаване на капацитета за наблюдение на миграцията, по-специално чрез укрепване 

на капацитета на Армения за управление на миграцията, включително чрез 

задълбочаване на междуведомственото сътрудничество и координация с цел ефективен 

обмен на информация, както и в областта на подобряването на правната рамка и 

наблюдението на нейното прилагане, по-конкретно чрез професионално развитие на 

човешките ресурси; подпомагане на създаването и редовното актуализиране на 

миграционния профил на Армения и развиване на правно-техническата рамка за 

събиране и управление на свързани с миграцията данни, включително сътрудничество с 

националните институции и европейските агенции като Европейската фондация за 

обучение (наричана по-нататък „ЕФО“).
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3. Информиране на потенциалните мигранти относно възможностите за законна, 

включително трудова миграция, в Европейския съюз и относно изискванията за 

законен престой, включително възможностите за учене в държавите членки; проучване 

на възможностите за насърчаване на трудовата миграция и за разработване на правни 

рамки, свързани с условията за наемане на работа на мигранти, като същевременно се 

съобразяват с възможностите на пазара на труда, при пълно зачитане на 

компетентността на подписващите страни в тази област и като се отчитат различните 

условия и потребности на пазарите на труда в Армения и в държавите членки на ЕС; 

осигуряване на информация относно възможностите за работа, положението на пазара 

на труда и политиките относно миграцията в Армения и в Европейския съюз;

4. Провеждане на обучение преди отпътуването, особено в областта на професионалното 

образование и обучение и езиковото обучение; насърчаване или създаване на програми 

за обмен и съвместни програми в областта на професионалното образование и обучение 

и висшето образование, в т.ч. схеми за академична и професионална мобилност в 

съответствие със съобщенията от срещата на министрите в рамките на процеса от 

Болоня; създаване и укрепване на схеми за признаване на академични и професионални 

квалификации; вземане предвид на Лисабонската конвенция за признаване на 

квалификациите, отнасящи се до висшето образование в европейския регион.

5. Да разгледат допълнително въпроса за социалната закрила на законните мигранти и 

членовете на семействата им, включително чрез насърчаване на договарянето и 

подписването на двустранни споразумения за социална закрила;

6. Задълбочаване на диалога по визовите въпроси и подобряване на капацитета на 

консулските служби чрез активизиране на сътрудничеството между дипломатическите 

мисии на държавите членки в Армения или чрез осигуряване на представителство на 

едни държави членки чрез наличните консулски служби на други държави членки;
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Миграция и развитие

7. Предотвратяване, намаляване и противодействане на негативните ефекти от изтичането 

и губенето на мозъци, включително чрез политики за завръщане, насочени към 

висококвалифицирани арменски мигранти, и като се вземат предвид най-високите 

стандарти за етично наемане на персонал; съдействане за признаването на умения и 

квалификации, разработване на инструменти, които допринасят за постигане на 

съответствие между търсенето и предлагането на работа, активизиране на обмена на 

студенти, изследователи и специалисти, обучение и програми за временен обмен и 

работа, включително с помощта на ЕФО;

8. Насърчаване и подкрепа на доброволното връщане и трайната реинтеграция на 

връщащите се мигранти чрез реализиране на специфични съвместни програми, 

предлагащи обучение, възможности за подобряване на трудовите квалификации на 

мигрантите, както и помощ при намирането на работа; осигуряване на съвместни 

специфични програми, предназначени да предоставят закрила и помощ на уязвими 

категории връщащи се мигранти; развиване на предприемачеството и изграждане на 

законова рамка в областта на малките и средните предприятия;

9. Засилване на сътрудничеството с арменските общности в чужбина, укрепвайки 

връзките с диаспората; подпомагане на програми, които създават условия за 

стимулиране на инвестициите на диаспората в страната им на произход, включително 

чрез усилия за улесняване на евтин и безопасен превод на парични средства и за 

постигане на тяхното максимално въздействие върху развитието; по-нататъшно 

сътрудничество в областта на двойното данъчно облагане и преносимостта на правата;

привличане на диаспората към участие в дейности, свързани с трайно връщане или 

кръгова миграция.
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Борба с неправомерната имиграция и трафика на хора, обратно приемане, сигурност на 
документите за самоличност и за пътуване, управление на границите 

10. Активизиране на усилията на подписващите страни за по-нататъшна борба с 
неправомерната имиграция и трафика на хора и укрепване на прилагането на 
интегрираното управление на границите, в т.ч. чрез по-нататъшно подобряване на 
капацитета за наблюдение и управление на границите и на трансграничното 
сътрудничество, съгласно най-високите международни стандарти; повишаване на 
сигурността на документите за пътуване, документите за самоличност и разрешенията 
за пребиваване, и цялостно сътрудничество в областта на връщането и обратното 
приемане;

11. Разработване на ефективни механизми и конкретни инициативи за предотвратяване и 
противодействане на неправомерната миграция, включително чрез действия, които 
имат за цел повишаването на обществената осведоменост;

12. Допълнително разширяване на прилагането на процедурите за обратно приемане, и 
по-точно чрез сключване и ефективно изпълнение на споразумението за обратно 
приемане между ЕС и Армения, активизиране на сътрудничеството с държавите членки 
на ЕС чрез сключване на споразумения за гранично сътрудничество и изпълнението на 
съвместни специфични програми по тези въпроси;

13. Повишаване на сигурността на документите за самоличност и улесняване на 
установяването на самоличността на гражданите чрез въвеждане на системи за търсене 
на пръстови отпечатъци, както и на многофункционални електронни карти за 
самоличност.

14. Водене на по-успешна съвместна борба срещу неправомерната имиграция и свързаната 
с нея трансгранична престъпност чрез съвместни оперативни мерки, между които 
обмен на информация, най-добри практики и анализ на риска, както и подобряване на 
оперативната съвместимост между съответните служби за гранична охрана на 
държавите членки на ЕС и Армения. В този контекст Европейската агенция за 
управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите 
членки на Европейския съюз (наричана оттук нататък „Frontex“) може да бъде 
включена в това партньорство, както и когато е уместно.
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Убежище и международна закрила

15. Укрепване на капацитета на правителството на Армения да прилага политика в 

областта на убежището и да предоставя международна закрила в съответствие с най-

високите международни стандарти.

16. Улесняване на приемането на търсещите убежище лица и подаването на молби за 

убежище чрез разработване на специфични опростени процедури, по-конкретно за 

лицата със специални потребности.

Изпълнение

17. Партньорството за мобилност е замислено като дългосрочна рамка за сътрудничество в 

съответствие с глобалния подход към миграцията и основано на политически диалог и 

сътрудничество, което ще бъде разработвано на основата на съществуващите 

отношения между Армения и Европейския съюз и неговите държави членки в рамката 

на сключеното между тях споразумение за партньорство и сътрудничество, или на 

наследилото го споразумение, и на Източното партньорство, и с течение на времето ще 

се развива.

18. Европейският съюз възнамерява да допринесе за осъществяването на партньорството 

посредством инициативи на ЕС и на държавите членки в рамките на съответните им 

области на компетентност, в съответствие с приложимите процедури и при съответното 

зачитане на принципа за предпочитане на граждани на ЕС. Агенциите на ЕС, и 

по-специално ЕФО и Frontex, както и Европейската служба за външна дейност, основно 

посредством делегацията на ЕС в Армения, могат да се включат в прилагането на 

партньорството, както е уместно. Партньорството остава отворено за всяка друга 

държава членка, която желае да участва в него.

19. За да се определят въпросите от общ интерес и свързаните с миграцията и убежището 

потребности, подписващите страни възнамеряват да продължат да развиват диалога и 

консултациите помежду си в дух на партньорство.
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20. Подписващите страни възнамеряват да провеждат срещи поне два пъти годишно на 

съответното равнище в рамките на съществуващата структура за диалог и 

сътрудничество с цел да преразгледат приоритетите и при необходимост да доразвият 

партньорството.

21. Подписващите страни възнамеряват да си сътрудничат на оперативно равнище в тази 

област, да осигурят в по-висока степен координация помежду си и да избегнат 

дублиране на дейности с оглед изпълнението на настоящото партньорство, в това число 

като привлекат съответните партньори и заинтересовани страни от Армения 

посредством подходяща платформа за сътрудничество.

22. За да изпълнят партньорството за мобилност, подписващите страни потвърждават 

намеренията си по отношение на изложените в приложението инициативи, при условие 

че са налице необходимите финансови средства и — на равнище ЕС — при спазване на 

разделението на компетенциите между Общността и държавите членки, и в 

съответствие с приложимите процедури. Те възнамеряват да осигурят добра 

координация на усилията си. Те възнамеряват редовно да актуализират приложението с 

предвидените дейности.

23. Когато е уместно, подписващите страни ще правят оценка на сегашното партньорство.

24. Разпоредбите на настоящата съвместна декларация не целят създаването на 

юридически права или задължения по международното право.

Изготвено в… на …

Армения, Европейския съюз и участващите държави членки на Европейския съюз, а именно: 

Кралство Белгия, Република България, Чешката република, Федерална република Германия, 

Френската република, Република Италия, Кралство Нидерландия, Република Полша, 

Румъния и Кралство Швеция



14963/11 ADD 1 vmt/AGI/nm 9
DG H 1 B BG

За Република Армения,

За Европейския съюз,

За Кралство Белгия,

За Република България,

За Чешката република,

За Федерална република Германия,

За Френската република,

За Република Италия,

За Кралство Нидерландия,

За Република Полша,

За Румъния,

За Кралство Швеция,
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение

към Съвместната декларация относно Партньорството за мобилност с Армения

В рамките на Партньорството за мобилност участващите страни потвърждават намерението 

си да предприемат следните инициативи:

I) Мобилност, законна миграция и интеграция

Цел: Подпомагане на капацитета за наблюдение на миграцията, по-специално чрез 

укрепване на капацитета на Армения за управление на миграцията.

а) Предложение на ЕС за подпомагане на укрепването на капацитета на Армения за 

управление на миграцията, и по-конкретно чрез създаването и редовното актуализиране 

на подробен миграционен профил на Армения, включително осигуряване на 

изграждане на капацитет, за оказване на съдействие на ръководителите на Армения при 

определяне и провеждане на най-подходящите политики в тясно сътрудничество с 

други партньори;

б) Предложение на България, Франция, Нидерландия, Румъния и Швеция за укрепване на 

административния капацитет на Армения за управление на миграционните процеси, и 

по-конкретно чрез споделянето на опит в областта на законната и трудовата миграция, 

обучението на длъжностни лица за съставяне на стратегически документи в областта на 

миграцията и интеграцията и управлението на законната и трудовата миграция;

Цел: Информиране на потенциалните мигранти относно възможностите за законна 

миграция в Европейския съюз и законно наемане на работа в държавите-членки, както и 

относно рисковете на незаконната миграция; извършване на обучение преди 

отпътуването; насърчаване на обмена на студенти и професионалисти; признаване на 

академични и професионални квалификации и обмен на информация за Европейската 

квалификационна рамка и националното законодателство в областта на квалификациите;

социална закрила на легалните мигранти.
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в) Предложение на Франция за насърчаване на кръговата мобилност на млади 
професионалисти и студенти; предложение на Италия, Полша и Швеция за споделяне 
на информация относно възможностите за миграция по законен начин, в т.ч. кръгова 
миграция; предложение на Румъния  да се информират потенциалните мигранти 
работници от Армения относно възможностите за законна миграция и рисковете, 
свързани с неправомерната имиграция; предложение на Румъния за изпълнение на 
програми за „обучение преди отпътуването“ и насърчаване на програми за съвместно 
изследване въз основа на Болонската система с цел улесняване на признаването на 
ученето и на дипломите в Румъния и Армения; предложение на Италия за 
разпространяване на наръчник относно имиграцията и интеграцията в страната 
посредством местните власти в Армения, арменското посолство и сдруженията на 
арменски мигранти в Италия; улесняване на насочената навън мобилност на законно 
пребиваващите арменци в Германия;

г) С подкрепата на ЕФО, събиране на подбрана информация за пазара на труда и 
провеждане на научни изследвания в областта на миграцията и уменията, в т.ч. 
изготвяне и анализ на данни, съдействие за признаването на квалификациите и 
осигуряването на съответствие между притежаваните умения и наличните 
длъжности/свободни работни места, както и повишаване на осведомеността на хората и 
институциите на пазара на труда относно значението на системата за признаване на 
неофициалното и неформалното обучение с цел по-доброто използване на уменията, 
усвоени от завръщащите се мигранти.

д) Предложение на България да се договорят двустранни споразумения в областта на 
социалното осигуряване и управлението на трудовата миграция;

II) Миграция и развитие

Цел: Насърчаване на позитивните взаимодействия между миграция и развитие, 
предотвратяване, намаляване и противодействие на негативните ефекти от изтичането и 
загубата на мозъци; улесняване на безпроблемната реинтеграция на трудовия пазар на 
Армения на арменци, които са се завърнали в родината си и на признаването на 
придобитите в чужбина умения и квалификации в тяхна собствена полза и в полза на 
развитието на Армения, най-вече чрез насърчаване на предприемачеството сред 
мигрантите.
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а) Предложение на Франция за подпомагане на мерките за пълноценно използване на 
придобитите в чужбина умения и професионални квалификации на мигрантите в полза 
на развитието на Армения;

б) Предложение на Белгия, България, Чешката република, Франция, Германия, 
Нидерландия, Швеция и ЕС за улесняване, с подкрепата на ЕФО, на безпроблемната 
реинтеграция на трудовия пазар на Армения на арменски граждани, завръщащи се в 
родината си и по-конкретно чрез създаване на устойчива програма за краткосрочна 
помощ и дългосрочни действия за реинтеграция, включително подкрепа на 
предприемачеството сред мигрантите и създаване на микропредприятия, подкрепа на 
завръщането на експерти и висококвалифицирани мигранти, признаване на уменията и 
насърчаване на програми за медицинска помощ и социална реинтеграция;

в) Предложение на Германия да продължи насърчаването на добре осведомени и 
рентабилни канали за парични преводи с цел по-успешно да допринесе за развитието на 
страната на произход на мигрантите.

г) Споделяне на опит и обмен на добри практики в областта на политиките, свързани със 
заетостта и образованието, включително връзката между политиките на бъдещия пазар 
на труда и на трудовата миграция и политиките за професионалното образование и 
обучение, с подкрепата на ЕФО.

д) Предложение на Румъния за насърчаване на сътрудничеството между НПО, по-
конкретно асоциации на диаспората, и държавните институции в Румъния и Армения с 
оглед улесняване на реинтеграцията на репатрирани лица в националната 
образователна система и трудовия пазар на Армения;

III) Борба с неправомерната имиграция и трафика на хора, обратно приемане, 
сигурност на документите за самоличност и пътуване, управление на външните 
граници 

Цел: Разработване на ефективни механизми и конкретни инициативи за предотвратяване и 
противодействане на неправомерната имиграция, ефективно изпълнение на процедурите за 
обратно приемане, увеличаване на степента на сигурност на документите за самоличност 
и подобряване на капацитета за наблюдение и за управление на границите
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а) Предложение на Белгия, България, Германия, Нидерландия, Полша, Румъния и ЕС за 
подпомагане на мерки, които имат за цел споделянето на практическите аспекти на 
политиките в областта на връщането, включително обмен на най-добрите практики в 
областта на обратното приемане;

б) Предложение на Белгия и Полша за обмен на знания и най-добри практики за 
укрепване на административните компетентности и структури в борбата с трафика на 
хора;

в) Предложение на България, Нидерландия, Полша и ЕС за подпомагане на укрепването 
на капацитета на Армения за наблюдение и управление на границите, включително 
обмен на информация и анализи на риска с цел подобряване на ефикасността на 
граничния контрол, осигуряване на оборудване и обучение и дейности в областта на 
научно-развойната дейност, свързана с управлението на границите;

IV) Убежище и международна закрила

Цел: Укрепване на капацитета на правителството на Армения за прилагане на политика в 
областта на убежището и за предоставяне на международна закрила в съответствие с 
най-високите международни стандарти.

а) Подкрепа от страна на ЕС за изграждане на капацитета на правителството на Армения 
за прилагане на политика в областта на убежището, включително международна 
закрила, в съответствие с най-високите международни стандарти;

б) Предложение на Швеция за организиране, в рамките на процеса „Söderköping“, на 
семинар  относнос европейския учебен план в областта на убежището и, впоследствие, 
за извършване на предварително проучване на евентуалното прехвърлянето на 
европейската учебна програма в областта на убежището в Армения и други страни от 
Източното партньорство;

в) предложение на Полша за обмен на знания относно информационните системи на 
страните на произход;0

Предложените по-горе инициативи ще се разглеждат предвид изпълнението им въз основа 
на взаимно споразумение и като се вземат предвид надлежно социално-икономическото 
положение в участващите държави и наличните финансови средства.

_______________


