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Скъпи приятели, 

имате възможност да дадете оценка на дейностите на нашия 

център напълно анонимно на следващия линк: 

 

http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EDICfeedback2014?surveyla

nguage=BG 

 

Ще се радваме да споделите доколко нашите услуги са 

полезни за вас! Предварително ви благодарим за отделеното 

време! 

ККооннттааккттии::  

ббуулл..  ППррииммooррссккии  113355,,  ВВааррннаа  99000022  ●●  ттеелл..  00887788  662244110066  ●●  eeuuddiirreeccttvvaarrnnaa@@vvccccii..bbgg    

●●  wwwwww..vvccccii..bbgg//eeuuddiirreecctt  ●●  FFaacceebbooookk::  hhttttppss::////wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//EEuurrooppeeDDiirreeccttVVaarrnnaa//    

●●  TTwwiitttteerr::  @@EEUUDDiirreeccttVVaarrnnaa  
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           Акценти в броя:                                       

 

 Какво се случи в Европа през изминалия месец? 

 Полезно за вас:  Титлата Варна - Европейска младежка столица 

2017 

 Малта поема шестмесечното ротационно председателство на 

Съвета на ЕС 

 Отбелязваме 10-годишнината от членството си в ЕС 

 Антонио Таяни е новият председател на ЕП 

 Евродепутатите отхвърлят черния списък на ЕК на трети страни 

за пране пари 

 Жан-Клод Юнкер призова за минимални заплати в ЕС 

 Механизмът за сътрудничество и проверка трябва да продължи 

да действа 

 ЕК предлага Съветът да позволи продължаването на временни 

гранични проверки за още три месеца 

 Управление на миграцията по маршрута през Централното 

Средиземноморие 

 Равносметка на напредъка и бъдещата работа на новата 

европейска гранична и брегова охрана 
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Полезно за вас:  Титлата Варна - Европейска 

младежка столица 2017 

 
Европейска младежка столица е инициатива на Европейския младежки форум, която 

стартира през 2009 г. Тази титла се присъжда за период от една година, през която на 
града победител се дава възможността да представи своя младежки ориентиран 

културен, социален, политически и икономически живот. 
Инициативата за ЕМС насърчава нови идеи и иновативни проекти, свързани с 

активното участие на младите хора в обществения живот и има за цел да представи 

модели за бъдещо развитие на младежки политики в европейските общини. До момента 
Евростолици на младежта са били Ротердам, Холандия (през 2009), Торино, Италия 
(през 2010), Антверпен, Белгия (през 2011), Брага, Португалия (през 2012), Марибор, 
Словения (през 2013), Тесалоники, Гърция (2014), Клуж Напока, Трансилвания, 
Северна Румъния (2015) и Ганджа, Азербайджан (2016). Сега, когато е ред на морската 
ни столица Варна, титлата ще даде шанс на града ни да покаже своите културни и 

исторически ценности през призмата на младежкия поглед. Европейската младежка 
столица присъства във всички европейски и национални медии, което повишава  
популярността на града като туристическа дестинация и носи икономически ползи на 
жителите му и за региона. 

 

 
 

Варна бе кандидат за Европейска младежка столица за трета поредна година, като и 

двата пъти достигна до финала на надпреварата. Тази година градът ни стана 
победител, като фокусът на кандидатурата бяха социалните иновации и развитието на 
социалното предприемачество като инструмент за развиване на младежки политики, 

устойчиви решения в сферата на заетостта и образованието. 
 Варна е „най-младият град” в страната, популярен с положително отношение към 

всички проблеми и потребности на младите хора. Община Варна прави всичко 
възможно и осигурява средства за разработване и реализиране на адекватна политика 
по отношение на младите хора в града. 
Направленията, по които работи екипът в рамките на Европейска младежка столица 

за следните: 
 

Какво се случи в Европа през изминалия 

месец? 
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Черноморският младежки център има амбицията да се превърне в международен 

обучителен и логистичен център на Черноморския регион. Разположен на площ от 4 

дка, в него ще бъдат провеждани различни видове обучения, събития, конференции, 

семинари и др., насочени към изграждане на капацитет в младите хора. 
Целта е да се превърне Черноморският младежки център в стратегическа 

обучителна институция на национално и регионално ниво, която да насърчава 
развитието в широк спектър предприемачески, хуманитарни и обществени сфери. 

Центърът има амбициозната цел да бъде сертифициран със знак за качество за 
младежки центрове от Съвета на Европа. За инициативата е предвидена сграда, която в 
рамките на 2017 г. ще бъде реновирана.    

Младежкият фестивал „FUNCITY+“ е най-голeмият младежки фестивал на 
Черноморския регион. Чрез него място за изява намират десетки млади артисти, 

художници и спортисти. Целта на инициативата е да съдейства на талантливи младежи 

да намерят своята публика и трибуна за изява.  
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InnoJump включва серия от активности, насочени към младежи, които към момента 
не са ангажирани с обучение или работа. Крайната цел е те да бъдат привлечени към 

активен и пълноценен начин на живот.  Това ще стане чрез въвеждане на социални 

иновации, насочени към социалното включване и насърчаване на развитието на 
професионална кариера на младежи в областта на развлекателните и творчески отрасли, 

които дават възможност за реализация в градска/туристическа среда. 
Фокусът на InnoThinkTank е градското развитие и възможността на млади хора да 

участват в неговото планиране.  За да се подпомогне този процес, ще се организират 
събития за създаване на връзка между тях и институциите, отговорни за изпълнението 
на тези политики. Те ще бъдат под формата на местни, национални и международни 

обучения, семинари, конференции, конкурси и др., които засягат перспективите и 

възможностите за решения на текущи проблеми във Варна (уязвими градски зони, 

необитавани сгради и др.). 
InnoCenter – организиране на логистичен център за домакинство и организация на 

събития на български и международни организации и институции, които работят с 
млади хора. Целта е през 2017 г. Варна да се позиционира като разпознаваемо място за 
събития с младежка насоченост.  
Сред целите на „Варна на картата“ е международното позициониране на града ни 

чрез изграждане на устойчиви партньорства и сътрудничество с европейските 
институции. Конкретни действия, събития и дебати, свързани с бъдещето на Европа, 
социални иновации в местните общности и ролята на младежкото участие във 
формирането на утрешното общество. 

InnoMove има за цел да развие капацитета на младежките организации, 

неформалните групи, училищата и университетите да разработват и организират 
международни младежки обмени.  

Целта на Варненска доброволческа служба е да се подпомогне формирането на 
доброволческа култура и умения, които да привлекат млади хора за участие в 
общественозначими каузи. Това ще бъде постигнато чрез иниициране на малки 

проекти, насочени към задоволяване на потребности на местните общности, 

организиране на практически семинари и обучения и др. 
 

 
 

В рамките на Варна младежко участие ще се организират серия от образователни 

активности, чиято цел е да подпомогнат достъпа на млади хора до процеса на вземане 
на решения на местно и национално ниво. Идеята е това да стане чрез създаване 
на  необходимата квалификация – чрез организация на обучителни курсове и семинари 
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(български и международни), информационни кампании, изграждане на 
информационни и ресурсни центрове. В рамките на това направление ще бъдат 
организирани също така срещи между министерства, национални, регионални и местни 

органи и млади хора, на които ще се обсъждат национално значими за младежкия 
сектор теми.  

Младите професионалисти или The Yout Pro предвижда създаване на 
образователно-консултативна мрежа, посветена на кариерното развитие. В рамките на 
тази мрежа ще бъдат организирани тематични конференции и семинари с участието на 
държавни институции и компании, трудови борси и кариерни форуми. Фокусът на 
инициативата е социалното предприемачество. 
В „Мрежа на младежките читалища и центрове“ е предвидено организиране на 

разнообразни дейности от младежи за младежи в партньорство с читалищата. 
Целта на Варненска младежка медийна академия е да насърчи създаване, 

разпространение и присъствие на съдържание, генерирано от младежи в медиите. В 

рамките на това ключово направление ще бъдат организирани медийни обучения в 
областта на PR, маркетинг, традиционни и социални медии и др. Ще бъдат насърчени 

маркетингови, комуникационни, медийни събития и конференции между младежта и 

медиите. 
Проект за милиони e конкурс за проекти, разработени от младежи, които целят 

решаването на проблеми на местната общност. Най-добрите от тях ще бъдат 
финансирани от община Варна и от компании, които проявяват интерес към 

съответната тема. 
„Мрежата на европейските младежки столици“ е насочена към разработване на 

съвместни политики и обмени с младежките столици, носители на титлата през 
годините. 
Повече за събитията, организирани по тези направления, можете да намерите на 

сайта на Варна - Европейска младежка столица 2017: http://varna2017.bg/bg/events 

 

 

 

Малта поема шестмесечното ротационно 

председателство на Съвета на ЕС 
 

Както знаете, Председателството на 
Съвета се сменя на ротационен принцип 

между държавите-членки на ЕС, на 
всеки шест месеца. През този 

шестмесечен период председателството 

ръководи заседания на всяко равнище в 
Съвета, спомагайки да се гарантира 
непрекъснатостта на работата на ЕС в 
Съвета. 
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Държавите членки, които 
изпълняват председателството, работят 
в тясно сътрудничество в групи от по 3 

държави членки, наречени „тройки“. 

Тази система е въведена с Договора от 
Лисабон през 2009 г. Тройката определя 
дългосрочни цели и изготвя общ план, в 
който се набелязват темите и основните 
въпроси, които ще бъдат разгледани от 
Съвета в рамките на 18-месечен период. 

Въз основа на тази програма всяка от 
трите държави изготвя собствена по-
подробна шестмесечна програма. 
Настоящата тройка председателства 

е съставена от председателствата на 
Нидерландия, Словакия и Малта, като 
от 1 януари 2017 г. влезе в сила 
Малтийското председателство. 
Малката островна страна наследява 

Словакия, като един от акцентите на в 
работата й се очаква да бъде опитът за 
намиране на компромис по системата на 
съюза за предоставяне на убежище и по-
специално за решаване на проблема с 
разпределянето на бежанците сред 
страните членки.  

Приоритетите на малтийското 
председателство са подчинени на целта 
за възстановяване на доверието в ЕС, на 
нуждата от диалог и размисъл относно 
бъдещето на ЕС, както и на наболелите 
въпроси в областта на миграцията, 
сигурността и икономиката. 
През следващите 6 месеца 

председателството ще се съсредоточи 

върху шест основни области: 

миграцията, единния пазар, 
сигурността, социалното приобщаване, 
съседните на Европа региони и морския 
сектор. 
Точно след една година България ще 

бъде в позицията на Малта, тъй като ще 
поеме ротационното председателство 
по-рано заради Брекзит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Отбелязваме 10-годишнината от членството си в ЕС 

  
2017 г. идва с важна за всички 

българи годишнина. На 1 януари 2017 г. 
се навършват 10 години от 
присъединяването на България към 

Европейския съюз. Пътят ни към ЕС 

започва на 22 декември 1990 г., когато 
VІІ-то Велико народно събрание приема 
решение за желанието на Република 
България да стане пълноправен член на 
Европейските общности. Официалната 
молба за членство е връчена пет години 

по-късно по време на третата среща на 

държавните и правителствени 

ръководители в рамките на Европейския 
съвет в Мадрид. Решението за 
започване на преговори идва в края на 
1999 г. и на 25 април 2005 г. на 
тържествена церемония в Люксембург 
България подписва Договора за 
присъединяване към Европейския съюз 
от 1 януари 2007 г. Отбелязвайки 10-та 
годишнина от членството си в ЕС, ще се 
готвим за първото си ротационно 

председателство на Съвета на 
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Европейския съюз. Научените през 
изминалото десетилетие уроци ще ни 

помогнат да поемем на 1 януари 2018 г. 
кормилото на ЕС уверени и подготвени. 
 

А ето и малко информация за по-
важните резултати от изминалите 
години:
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Антонио Таяни е новият председател на ЕП 

 

 
  

На 17 януари депутатите в ЕП 

избраха Антонио Таяни (Италия) за 
свой председател, а ден по-късно 
определиха имената на 14-те заместник-
председатели и петимата квестори на 
институцията. Сред квесторите е и 

българският депутат Андрей Ковачев 
(ЕНП). 

Европейският парламент (ЕП) избра 
Антонио Таяни от Европейската 
народна партия (ЕНП) за свой 

председател, като до избора се стигна 
трудно след четири вота, тъй като при 

първите три гласувания никой от 
кандидатите не успя да постигне 
необходимото абсолютно мнозинство. В 

последния кръг Антонио Таяни победи 

Джани Питела с 351 на 282 гласа. 
Новият председател на парламента е 

бил европейски комисар по транспорта 
от 2008-ма до 2010-та. Веднага след 
това е бил еврокомисар и по въпросите 
на промишлеността и 

предприемачеството 2010-2014 г. Той е 
бил и заместник-председател на 
Европейската комисия. 
Антонио Таяни е избран за член на 

Европейския парламент през 1994 

година. След това г-н Таяни е преизбран 

през 1999 и 2004 г., а от 2008 г. той 

става заместник-председател на 
Европейската комисия, отговарящ за 
транспорта. През 2010 г. г-н Таяни 

поема ресора за промишлеността и 

предприемачеството в Комисията. След 
проведените през 2014 година избори за 
Европейски парламент Антонио Таяни 

отново става евродепутат и е избран за 
заместник-председател на Парламента. 
Г-н Таяни е бивш член на 

италианските военновъздушни сили и 

журналист. Той започва своята 
политическа кариера в партията 
„Форца, Италия“ и служи като 
говорител на лидера на партията и 

министър-председател на Италия 
Силвио Берлускони в периода 1994-

1995 година. Г-н Таяни има диплома за 
висше юридическо образование от 
Университета “Сапиенца” в Рим, женен 

е и има две деца. 
Той е 30-тият председател на 

Европейския парламент и 15-тият след 
1979 година, откогато се провеждат 
преки избори за Европейски парламент. 
Преди гласуването италианецът 

обеща основните приоритети да бъдат 
решаването на проблемите с миграцията 
и безработицата. 

"Европейският съюз се намира в 
бурни води. След две кризи с еврото 
дойдоха кризите с бежанците и със 
сигурността. Европейските граждани 

очакват от нас да отговорим на това", се 
казва в изявлението на Таяни. 

Антонио Таяни отбеляза, че ще бъде 
„председател за всички“, като ще се 
стреми да гарантира, че „Парламентът 
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ще бъде силен“ и че неговите възгледи 

ще бъдат чувани от правителствата в 
ЕС. Г-н Таяни каза също така, че 
посвещава победата си на всички 

жертви от миналогодишните 
земетресения в Италия. 
С този избори европейските десни 

овладяха ръководството на трите най-

висши институции на ЕС. Жан-Клод 
Юнкер е председател на Европейската 
комисия, Доналд Туск - председател на 
Европейския съвет, а Таяни - на 
Европейския парламент. 
До победата на Таяни се стигна 

заради подкрепата на либералите с 

лидер Ги Верхофстад и на Хелга 
Стевенс от групата Европейски 

консерватори и реформатори. При 

третия вот Ственс събра 58 гласа и 

отпадна от надпреварата. След това 
фламандската националистка застана с 
хората си зад Таяни. 

Изборът се наложи след оттеглянето 
на социалиста Мартин Шулц, който 
предпочете да се върне да прави 

политика в своята родина - Германия. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 Евродепутатите отхвърлят черния списък на ЕК 

на трети страни за пране пари 

 
 

Евродепутатите гласуваха за 
връщане на ЕК на списъка на страни, 

които се считат за високорискови за 
изпиране на пари и финансиране на 
тероризма. Преди гласуването на 
резолюцията в четвъртък, 
евродепутатите отбелязаха, че списъкът 
е твърде ограничен и трябва да се 
разшири, като например да включва 
територии, в които данъчните 
престъпления са улеснени.  

Юдит Сархентини (Зелените, 
Нидерландия), която подготвя 
резолюцията и е съдокладчик по 

свързаното законодателство каза: 
„Силата на гласуването отразява силата 
на усещане в Европейския парламент за 
неадекватността на настоящия списък. 
Сега се надяваме, че Комисията ще бъде 
по-амбициозна при извършването на 
съответните промени, така че да се 
създаде черен списък, който е годен за 
постигане на своите цели.“ 

Кришянис Каринч (ЕНП, Латвия), 
друг съдокладчик по съответното 
законодателство, се въздържа при 

гласуването и каза: „Една страна следва 
да бъде поставена в „черния списък“ 
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само когато са налице ясни 

доказателства за систематична заплаха 
от изпиране на пари и финансиране на 
тероризъм. Комисията трябва да има 
ясен и прозрачен алгоритъм, който 
може да издържи на обществения 
контрол.“ 

Европейската комисия изброява 
единадесет страни, включително 
Афганистан, Ирак, Босна и 

Херцеговина, и Сирия, в които са 
налице стратегически слабости за 
противодействие на изпирането на пари 

и финансирането на тероризма. 
Физически лица и правни образувания 

от страните, включени в този списък, са 
изправени пред по-строги от 
обичайните проверки, когато 
установяват бизнес на територията на 
ЕС. 

След гласуването в сила ще остане 
съществуващ списък на трети страни, 

които не изпълняват изискванията в 
областта на изпирането на пари и 

финансирането на тероризма, докато 
Комисията извърши необходимите 
промени. 

Източник: ЕП 
 

 

 
 

 

Жан-Клод Юнкер призова за минимални заплати в ЕС 

 
Председателят на Европейската 

комисия Жан-Клод Юнкер призова 
държавите-членки на ЕС да гарантират 
на гражданите си минимална заплата и 

доход. Този принцип трябва да се 
прилага както за работещите, така и за 
безработните. „В Европа има праг на 
достойнство, който трябва да се спазва“, 

посочи Юнкер. 
Според него мярката трябва да бъде 

въведена първо в държавите от 
Еврозоната (заради единния валутен и 

фискален надзор), а после и в 
останалите страни-членки. 

“Минималният доход не е 
необходимо да бъде еднакъв във всички 

страни. Това би било погрешно”, уточни 

председателят на ЕК. Жизненият 
стандарт и разходите са много различни 

в отделните държави от ЕС, но някои от 
тях, особено в Южна Европа, страдат от 
много високи нива на безработица. 
Юнкер добави, че идеята за 

минимална заплата трябва да се 
реализира така, че да не влиза в 
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противоречия с принципа за 
конкурентоспособност, което тревожи 

малките и средни фирми. 

Той призова компаниите да приемат 
минимална заплата, за да се реши 

проблема със „социалния дъмпинг“ – 

наемането на евтина работна ръка или 

преместване на производството в страни 

с по-ниска работна заплата и по-
либерално трудово законодателство. 
Макар да има ограничени 

правомощия в социалната политика, 
Комисията се ангажира активно в 

борбата със социалното неравенство и 

бедността. 
„От началото на мандата ми изясних, 

че искам по-социална Европа. 
Предприехме важни първи стъпки, за да 
го постигнем. Тази година ще бъде 
решаваща. Време е да създадем 

Европейски стълб за социални права“, 

призова председателят на ЕК.   

Юнкер отправи апела си на 
Конференция по Европейския стълб за 
социални права, организирана от 
Европейската комисия в Брюксел. 

 

 
 

 

 

Механизмът за сътрудничество и проверка трябва 

да продължи да действа 
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72% от българите смятат, че 
Механизмът за сътрудничество и 

проверка трябва да продължи да 
действа, показва тематично проучване 
на Евробарометър по поръчка на ЕК. 

Според 12% Механизмът трябва 
постепенно да отпадне в следващите 
няколко години, 8% искат незабавното 
му спиране, а други 8% нямат мнение. 
Практически всички българи посочват 
като сериозни проблеми пред страната 
корупцията (97%), организираната 
престъпност (96%) и недостатъците в 
съдебната система (94%). 

Като цяло, българите смятат, че 
Механизмът за сътрудничество и 

проверка оказва положително влияние 
върху съдебната система (според 57%), 

борбата с организираната престъпност 
(53%) и с корупцията (50%). 

Според 28% от българите 
положението с организираната 
престъпност се е подобрило откакто 
България е член на ЕС. Според 25% 

функционирането на съдебната система 
се е подобрило от 2007 г. насам. 17% 

вярват, че за същия период корупцията 
е намаляла. 

  

 

 

ЕК предлага Съветът да позволи продължаването на 

временни гранични проверки за още три месеца 

 

 
 

На 25 януари Европейската комисия 
препоръча Съветът да позволи на 
държавите-членки да продължат 
временните гранични проверки, които 
се извършват в момента на някои 

вътрешни шенгенски граници в 
Австрия, Германия, Дания, Швеция и 

Норвегия, за срок от още три месеца. 
Въпреки постепенното 

стабилизиране на положението и 

изпълнението на серия от мерки, 

предложени от Комисията, за по-добро 
управление на външните граници и за 
защита на шенгенското пространство, 
Комисията счита, че условията 
на Пътната карта „Завръщане към 

Шенгенската система“, позволяващи 

възобновяването на нормалното 
функциониране на Шенгенското 
пространство, все още не са изцяло 

изпълнени. 
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Първият заместник-председател на 
Комисията Франс Тимерманс заяви: „Бе 

постигнат значителен напредък за 

премахването на проверките на 

вътрешните граници, но трябва да 

затвърдим този напредък 

допълнително. Затова препоръчваме да 

се позволи на засегнатите държави 

членки да продължат временните 

гранични проверки за срок от още три 

месеца.“ 

Комисарят по въпросите на 
миграцията, вътрешните работи и 

гражданството 
Димитрис Аврамопулос заяви: „Шенген 

е едно от най-големите постижения на 

интеграцията на ЕС, което не трябва 

да възприемаме като даденост. 

Европейската комисия е и ще 

продължи да бъде изцяло ангажирана 

да работи с държавите членки за 

постепенното спиране на временните 

проверки по вътрешните граници и за 

възобновяването възможно най-скоро 

на нормалното функциониране на 

Шенгенското пространство без 

проверки на вътрешните 

граници. Макар, че през последните 

месеци непрестанно подсилвахме 

мерките ни за справяне с 

безпрецедентния миграционен натиск, 

пред който е изправена Европа, за 

съжаление все още не сме постигнали 

желаните резултати. Затова 

препоръчваме Съветът да позволи на 

държавите членки да продължат да 

извършват ограничени временни 

проверки на вътрешните граници за 

срок от още три месеца при по-

стриктни условия и само в краен 

случай.“ 

През последните месеци бе 
постигнат значителен напредък по 
отношение на повишаването на 
сигурността и по-доброто управление 
на външните граници и намаляването на 
незаконната миграция: С 

новата европейска гранична и брегова 
охрана, действаща от 6 октомври 

2016 г., се осигуряват необходимите 
средства, за да се гарантира по-добра 
защита на външните граници на ЕС и 

по-адекватна реакция на евентуални 

нови събития. Със създаването 
на системата на горещите 
точки регистрирането и снемането на 
пръстови отпечатъци на мигрантите, 
пристигащи в Гърция и в Италия, 
достигна почти 100 %. 

Предстоящите систематични проверки в 
съответните бази данни за всички лица, 
преминаващи външната граница, както 
бе предложено от Комисията, 
допълнително ще допринесе за 
укрепването на външните граници. 

Освен това резултатът от изявлението 
между ЕС и Турция бе значителното 
намаляване на броя на незаконните 
мигранти и на търсещите убежище 
лица, пристигащи в ЕС. 

Все още обаче в Гърция се намират 
значителен брой незаконни мигранти и 

търсещи убежище лица, и положението 
продължава да е нестабилно по 
маршрута в Западните Балкани, което 
води до потенциален риск от вторични 

движения. Освен това въпреки 

значителните подобрения в 
управлението на външните граници, 

някои действия, посочени в Пътната 
карта „Завръщане към Шенгенската 
система“, изискват повече време, за да 
бъдат изпълнени изцяло и да доведат до 
очакваните резултати. От февруари 

2017 г. нататък операциите 
на Европейската гранична и брегова 
охрана ще подпомагат Гърция на 
северната гръцка външна граница. 
Постоянното постигане на резултати в 
рамките на изявлението между ЕС и 

Турция трябва да продължи, а до 
средата на март в Гърция трябва да бъде 
постепенно възстановено пълното 
прилагане на правилата от Дъблин. 

Въпреки значителния напредък 
текущата работа и ситуацията на място 
сочат, че тези извънредни обстоятелства 
са все още налице. Затова Комисията 
смята за оправдано да се позволи на 
превантивна основа на засегнатите 
държави членки, и само след като са 
били разгледани алтернативни мерки, да 
продължат да провеждат за 
допълнителен период от три месеца 
като извънредна мярка настоящите 
ограничени проверки на вътрешните 
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граници при стриктни условия. По-
специално тези проверки трябва да 
бъдат целесъобразни и ограничени до 
строго необходимото по отношение на 
обхвата, честотата, мястото и времето. 
Проверките засягат същите външни 

граници като тези препоръчани от 
Съвета на 11 ноември 2016 г.: 

• Австрия: на австрийско-
унгарската и австрийско-словенската 
сухопътна граница; 

• Германия: на германско-
австрийската сухопътна граница; 

• Дания: в датските пристанища с 
фериботни връзки с Германия и на 
датско-германската сухопътна граница; 

• Швеция: в шведските 
пристанища на територията на 
полицейска дирекция юг и полицейска 
дирекция запад, както и на 
Йоресундския мост; 

• Норвегия: в норвежките 
пристанищата с фериботни връзки с 
Дания, Германия и Швеция. 
Съветът трябва да вземе решение въз 

основа на това предложение за 
препоръка. 
Необходимостта, честотата, мястото 

и времето на извършване на проверките 
следва да продължат да бъдат 
преразглеждани ежеседмично, като 
проверките се адаптират към нивото на 
съответната заплаха и, когато е 
целесъобразно, постепенно се 
прекратява извършването им. 

Задължението за държавите членки да 
докладват своевременно всеки месец на 
Комисията относно необходимостта от 
извършването на проверки се запазва. 
Източник: ЕК – Съобщение за 

медиите 

 

 

Управление на миграцията по маршрута през 

Централното Средиземноморие 
 

 

 

На 25 януари, преди срещата на 
държавните и правителствените 
ръководители в Малта на 3 февруари 

2017 г., Комисията и върховният 
представител/заместник-председателят 
изложиха своята позиция в дискусията 
за по-успешно управление на 
миграцията и спасяване на човешки 

животи по 
централносредиземноморския маршрут. 

Комисията и върховният 
представител/заместник-председателят 
огласяват редица допълнителни мерки 

за укрепване на работата на ЕС по този 

маршрут, по-специално с Либия и 

страните около нея. Действията са 
насочени към борба срещу мрежите за 
контрабанда и трафик на хора, по-
ефективно управление на 
миграционните потоци, спасяване на 
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човешки животи в морето и 

подобряване на условията на живот на 
мигрантите и бежанците в Либия и в 
съседните ѝ страни. 

Председателят на Европейската 
комисия Жан-Клод Юнкер заяви: Все 

още прекалено много хора загиват в 

Средиземно море. Въведохме мерки за 

справяне със ситуацията, но трябва да 

направим повече. Днес представяме 

възможни краткосрочни и 

средносрочни действия за овладяване 

на потоците към и от Северна Африка. 

Най-важното е да бъде осигурена 

стабилност в Либия и региона като 

цяло. Като продължаваме да 

подкрепяме този процес, можем да 

предприемем допълнителни действия за 

подобряване на ситуацията, за 

спасяване на човешки живот и за 

прекратяване на контрабандата и 

трафика на хора — всичко това ще 

окаже въздействие и върху 

миграционните потоци към Европа. 

От 2015 г. насам размерът на 
ресурсите за операции на ЕС в открито 
море се е утроил, което е довело до 
спасяването на над 400 000 души в 
Средиземно море. Въпреки това 
увеличението на миграцията по 

маршрута през Централното 
Средиземноморие, по който през 2016 г. 
в ЕС са пристигнали повече от 181 000 

мигранти и бежанци, доведе до 
рекордни нива на загуба на човешки 

живот в морето. За да помогнат да се 
предотврати продължаването на тази 

човешка трагедия през 2017 г., 
Комисията и върховният 
представител/заместник-председателят 
набелязват краткосрочни оперативни 

действия, които да бъдат предприети в 
сътрудничество с държавите членки по 

отношение на маршрута през 
Централното Средиземноморие. С 

предложените действия, които са част 
от цялостна стратегия, се взема под 
внимание по-широкият регионален 

контекст (по-специално южната граница 
на Либия, както и Тунис, Египет и 

Алжир), като същевременно се поставя 
силен акцент върху Либия, която е 

отправната точка за 90 % от лицата, 
желаещи да пътуват до Европа. 
Въз основа на европейската 

програма за миграцията и работата, 
извършвана по силата на рамката за 
партньорство в областта на миграцията, 
чиято цел е да се укрепи 

сътрудничеството със страните 
партньори, основните цели включват: 

• Намаляване на броя на 
преминаванията и спасяване на човешки 

живот чрез засилване на текущата 
помощ, включително чрез EUNAVFOR 

операцията SOPHIA, за бреговата 
охрана и военноморските сили на Либия 
посредством разширяване на ученията 
чрез незабавно отпускане на 
допълнителни 1 млн. евро за програмата 
Seahorse, безвъзмездна помощ в размер 
на 2,2 млн. евро в рамките на 
регионалната програма за развитие и 

закрила в Северна Африка и създаване 
на център за координация на морските 
спасителни дейности; 

• Засилване на борбата срещу 
контрабандистите и трафикантите на 
хора чрез осигуряване до пролетта на 
2017 г. на оперативна мрежа „Seahorse 

Mediterraneo“ за подкрепа на 
граничните органи на държавите от 
Северна Африка и за по-добро 
оперативно сътрудничество между тях; 

• Защита на мигрантите, 
увеличаване на презаселването и 

насърчаване на асистираните 
доброволни връщания чрез подпомагане 
на работата на Върховния комисариат за 
бежанците на ООН (ВКБООН) с 
либийските власти по отношение на 
положението на лицата, нуждаещи се от 
международна закрила, и подкрепа за 
Международната организация по 
миграция (МОМ) за подобряване на 
положението на мигрантите в Либия и 

разширяване на нейната програма за 
асистирани доброволни връщания от 
Либия към страните на произход; 

• Управление на миграционните 
потоци през южната либийска 
граница чрез използване на всички 

мисии и проекти на ЕС в подкрепа на 
либийските власти при управлението на 
границите и защитата на мигрантите, 
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насърчаване на диалога между Либия и 

нейните съседи и запазване на 
динамиката на постигнатите резултати с 
Нигер по силата на рамката за 
партньорство; 

• Задълбочаване на диалога и 

оперативното сътрудничество с 
партньорите в Северна Африка относно 
управлението на миграцията; 

• Укрепване на финансирането от 
Доверителния фонд на ЕС за Африка 
чрез мобилизиране на 200 млн. евро 
през 2017 г. за проекти за подпомагане 
на редица действия, като например 
обучение и оборудване на либийската 
брегова охрана, подобряване на 
условията за мигрантите и увеличаване 
на асистираните доброволни връщания. 

Всичко това изисква съгласувани 

действия от страна на институциите на 
ЕС, неговите държави членки и 

съответните партньори в Северна 
Африка, както и сътрудничество с 
международни организации, работещи в 
региона, като ВКБООН и МОМ. 

Комисията и върховният 
представител/заместник-председателят 
препоръчват на държавните и 

правителствените ръководители да 
подкрепят посочените по-горе 
оперативни действия на своята среща в 
Малта на 3 февруари. 

 

Източник: ЕК – Съобщение за 

медиите 

 

 

Равносметка на напредъка и бъдещата работа на 

новата европейска гранична и брегова охрана 
 

На 25 януари Европейската комисия 
направи равносметка на отбелязания 
напредък и на необходимата в бъдеще 
работа за постигането на пълна 
оперативност от новата eвропейска 
гранична и брегова охрана. 
Три месеца след създаването на 

Агенцията са приключени важни етапи, 

в това число сформирането на 
задължителни резерви за бързо 

реагиране, включващи гранични 

служители и оборудване, и 

стартирането на процес по набиране на 
нови резерви за екипите за намеса в 
областта на връщането. Те могат да 
бъдат използвани в подкрепа на онези 

държави членки, които имат 
първостепенна роля и компетентност в 
засилването на контрола по външните 
граници. Понастоящем Европейската 
агенция за гранична и брегова охрана е 
изпратила над 1 550 служители в помощ 

на държавите членки по техните 
външни граници, които допълват 
съществуващия национален капацитет 
на държавите членки, възлизащ на 
повече от 100 000 гранични служители. 

Макар това да е най-мащабното до 
момента обединяване на ресурси на 

държавите членки, провежданите в 
момента операции на Европейската 
агенция за гранична и брегова охрана 
продължават да бъдат изправени пред 

недостиг на човешки ресурси и 

държавите членки трябва да направят 
необходимото за намирането на 
подходящи решения за този недостиг. 
Съвместните инвестиции и участие 

от страна на държавите членки, за да се 
гарантира, че европейската гранична и 

брегова охрана е напълно оперативна 
във възможно най-кратки срокове, е 
практически израз на ангажимента на 
държавите членки да споделят 
отговорността и да демонстрират 
солидарност в името на общия интерес. 
Държавите членки са представени в 
нейния Управителен съвет. 
Първият заместник-председател на 

Комисията Франс Тимерманс заяви: 

„След като европейската гранична и 

брегова охрана беше договорена в 

рекордно кратки срокове, всички 

заинтересовани страни работеха на 

пълни обороти през последните три 

месеца, за да направят необходимото 

Агенцията да може да се намесва 

колкото е възможно най-бързо по всяко 
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време и навсякъде по нашите общи 

граници. Сега предлагаме по-

нататъшни конкретни стъпки за 

ускоряване на работата в тази област. 

Приканвам държавите членки да 

предоставят необходимите човешки 

ресурси и оборудване, за да може 

Агенцията скоро да е напълно 

оперативна.“ 

Комисарят по въпросите на 
миграцията, вътрешните работи и 

гражданството 
Димитрис Аврамопулос заяви: „Само за 

три месеца отбелязахме 

забележителен успех в разгръщането 

на дейностите на европейската 

гранична и брегова охрана. Вече са 

реалност резервите за бързо реагиране, 

съставени от гранични служители и от 

оборудване, като гаранция за това, че 

вече няма да има недостиг на персонал 

или оборудване при извънредни 

ситуации в целия ЕС. Наред с това, 

новите резерви с екипи за намеса в 

областта на връщането ще оказват 

подкрепа на държавите членки в 

усилията им да подобрят процеса на 

връщане на незаконните мигранти — 

ключов елемент от нашата европейска 

програма за миграцията. Призовавам 

всички заинтересовани страни да 

продължат работата и 

сътрудничеството си за пълното и 

експедитивно изграждане на 

европейската гранична и брегова 

охрана във всички аспекти на нейния 

потенциал.“ 

В докладът се прави равносметка на 
напредъка, отбелязан в петте основни 

приоритетни области, избрани за бързо 
изпълнение и одобрени от държавите 
членки по време на заседанието на 
Съвета по правосъдие и вътрешни 

работи през април 2016 г.: 
• Задължително обединяване на 

ресурси за укрепване на способността за 
бързо реагиране на Европейската 
агенция за гранична охрана: С цел 
подсилване на персонала на 
компетентните национални гранични 

служби от 7 декември насам на 
непосредствено разположение на 
Агенцията са предоставени 1 500 

гранични служители и друг тип 

персонал, влизащи в състава на Резерв 
за бързо реагиране, за да оказват 
подкрепа на място, по искане на 
държавите членки, под формата на 
операции за незабавна намеса заедно 
с Резерв от оборудване за бързо 
реагиране, състоящ се от плавателни 

средства и хеликоптери, които да 
участват в операции за бърза гранична 
намеса. Ресурсите за бързо реагиране 
допълват провежданите от Агенцията 
съвместни операции и националните 
гранични служители на компетентната 
държава членка. 

• Превантивни оценки на 
уязвимостта: Приета е обща методика за 
оценка на уязвимостта, чрез която да се 
извършва ежегодна оценка на 
способността на държавите членки да се 
справят с предизвикателствата по 
външните граници. През януари 2017 г. 
Европейската агенция за гранична и 

брегова охрана започна събирането на 
данни за капацитета на държавите 
членки, които да служат като основна 
отправна точка за извършването на 
оценките за уязвимост през 2017 г. 

• Подкрепа при връщане: От 7 

януари 2017 г. са налице три нови 

резерва, в състава на които влизат 690 

наблюдаващи и ескортиращи лица, и 

специалисти в областта на връщането, 
което позволява на Европейската 
агенция за гранична и брегова охрана да 
оказва подкрепа на държавите членки 

при организирането и координирането 
на операции по връщане и при 

координирането с трети държави на 
действия по връщане и обратно 
приемане. Агенцията вече значително е 
увеличила броя на дейностите си в 
областта на връщането. От влизането в 
сила на новия регламент през октомври 

2016 г. Агенцията е организирала 78 

операции по връщането на 3 421 

незаконни мигранти, т.е. повече 
отколкото през цялата 2015 година 
(общо за 2016 г.: 232 операции). 232 

операции). През следващите седмици 

Комисията ще представи преразгледан 

план за действие в областта на 
връщането. 
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• Създаване на механизъм за 
жалби: На 6 октомври 2016 г. беше 
създаден механизъм за жалби, който да 
наблюдава и да гарантира зачитането на 
основните права в дейностите, 
извършвани от Европейската агенция за 
гранична охрана. 

• Модел на споразумение за 
статуса, с цел оперативно 
сътрудничество с приоритетни трети 

държави: Съгласно новия си мандат 
Европейската агенция за гранична и 

брегова охрана има право да извършва 
операции на територията на съседни 

трети държави, което подлежи на 
предварително споразумение. През 
ноември 2016 г. Комисията прие модел 
на споразумение за статуса. Комисията 
посочи Сърбия и бившата югославска 
република Македония като приоритетни 

трети държави и днес поиска от Съвета 
да разреши започването на преговори с 
тези две държави. 

В доклада се посочват също 
конкретни действия и следващи стъпки, 

които се налагат с оглед постигането на 
напълно оперативна и оборудвана 
eвропейска гранична и брегова охрана. 
Държавите членки трябва да 
гарантират, че необходимите ресурси 

винаги са на разположение при 

поискване от Европейската агенция за 

гранична и брегова охрана за 
провеждани в момента и за бъдещи 

съвместни операции, както и за 
изпращане на място на задължителните 
резерви за бърза гранична намеса. 
Освен това държавите членки ще трябва 
да предприемат последващи действия 
във връзка с резултатите от оценките на 
уязвимостта и бързо да отстраняват 
установените недостатъци. По-
специално, ранните резултати от тази 

дейност трябва да допринесат на първо 
място за отстраняването на най-

неотложните сред установените 
слабости. Това означава през идните 
месеци да бъдат отстранени слабостите, 
свързани с основните 
предизвикателства на миграцията, пред 
които сме изправени. 

Настоящият доклад е първият от 
поредица доклади, чиято заложена цел е 
да представят полезна информация, за 
да се гарантира, че разполагаме с 
правилните инструменти и отговори за 
много по-добра защита на външните 
граници. Предвижда се следващият 
доклад за напредъка да се публикува 
през март 2017 г. 

 

Източник: ЕК – Съобщение за 

медиите 
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Международен ден за възпоменание на жертвите на 

Холокоста 
 

Международният ден на 
възпоменание на жертвите на 
Холокоста – 27 януари, бе отбелязан на 
церемония в ЕП в Брюксел още на 25 

януари в присъствието на депутати, 

представители на еврейските общности 

в Европа и други известни личности. 

Председателят на Парламента Антонио 

Таяни определи геноцида като „най-

лошата трагедия в европейската 
история“ и посочи: „Възпоменанието не 
е само акт на отбелязване. Това е 
ключов процес, ако искаме да избегнем 

повторението на същите грешки“. 

Г-н Таяни изрази безпокойство от 
продължаващите дори днес 
престъпления, породени от омраза 
спрямо евреите, и от намаляващия брой 

на евреите в Европа. Той подчерта, че 
„възпоменанието на ужасните грешки 

на миналото ни дава възможност да си 

припомним, че Европа винаги е била 
способна да си извлече поуки от 
историята, за да създаде бъдеще, 
основано на свободата, демокрацията и 

уважението на човешкото достойнство“. 

Председателят на Европейския 
еврейски конгрес д-р Моше Кантор 
заяви: „Ние, европейските евреи, искаме 
да останем в Европа и да останем 

лоялни на нея, както винаги сме били. 

Разчитаме Европа да покаже своята 
лоялност към нас, лоялност към идеята, 
че евреите имат бъдеще тук в Европа.“ 

Беате Кларсфелд, която се е 
занимавала с разследвания на 
престъпленията на нацисти и е помагала 
за изправянето им пред правосъдието, 
описа трансформацията на Германия в 
годините след Холокоста в „нова нация, 
нова страна, нова душа“. Г-жа 
Кларсфелд, която сега е посланик на 
ЮНЕСКО относно обучението за 
Холокоста, отправи предупреждение за 
появата на расизъм и ксенофобия в 
реакциите към миграционната криза. 
„Всеки от нас трябва да остане бдителен 

и да покаже обществен ангажимент“, 

призова тя. 
Сред гостите на церемонията бяха 

бившият британски премиер Тони 

Блеър, който председателства 
Европейския съвет за толерантност и 

помирение, и руският филмов режисьор 
Андрей Кончаловски, който получи 

медал за работата си, насочена срещу 
екстремизма и нетолерантността. 
През 40-те години на ХХ век 

нацистка Германия систематично убива 
шест милиона евреи, както и хора от 
други етнически, политически и 

социални групи. Международният ден 

за възпоменание на жертвите на 
Холокоста се отбелязва на 27 януари, 

тъй като на този ден през 1945 г. 
съветските войски освобождават 
нацисткия лагер на смъртта Аушвиц. 

Източник: ЕП
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