Миграция и
убежище
Общата политика на ЕС в областта на миграцията и убежището помага на
Европа да се справи по ефективен начин с предизвикателствата, свързани
с миграцията.
От 2015 г. насам повече от 3,2 милиона търсещи убежище лица са подали молба за предоставяне на международна закрила в ЕС, като голяма част от тях бягат от войните и терора в Сирия и в други държави с нестабилна обстановка.

Какво прави ЕС
ЕС изготви обща политика в областта на
миграцията и убежището, за да се справи с многото предизвикателства вследствие на миграцията в Съюза, включително от страна на лица, търсещи
международна закрила. Тази политика
включва посочените по-долу действия,
насочени към справяне с кризата.

рената от държавите членки програма
за доброволно презаселване предвижда прехвърлянето на 22 500 лица от
държави извън ЕС в държава — членка на ЕС. ЕС работи за увеличаване на
процента на връщанията на незаконни
мигранти, които нямат право да останат
в Съюза, в родните им страни.

ЕС задели над 10 милиарда евро за
справяне с бежанската криза, като финансира проекти за удовлетворяване
на най-спешните хуманитарни нужди
на бежанците, пристигащи на бреговете на Европа. ЕС също така предоставя хуманитарна помощ за бежанци и
мигранти в държави извън ЕС и подпомага действия за справяне с
първопричините за незаконната миграция.

През март 2016 г. ЕС и Турция се договориха, че незаконните мигранти и
търсещите убежище лица, пристигащи
на гръцките острови от Турция, могат
да бъдат връщани в Турция. За всеки
сириец, върнат в Турция от гръцките
острови след незаконно преминаване,
ЕС ще приема от Турция сириец, който

Въз основа на предложение на
Европейската комисия държавите членки постигнаха съгласие
за преместването на търсещи
убежище лица от Гърция и Италия към други държави от ЕС.
Освен това ЕС иска да създаде
безопасни и законни пътища,
през които търсещите убежище
лица да влизат в Съюза. Догово-

http://europa.eu/!rB37xd

не се е опитал да премине незаконно.
Това доведе до значителен спад в броя
на незаконно пристигащите лица на
островите. ЕС предостави 3 милиарда
евро за удовлетворяване на нуждите
на бежанците, подслонени в Турция.
От 2015 г. насам благодарение на италиански и гръцки спасителни операции и на работата на основаната през
2016 г. Европейска агенция за гранична и брегова охрана е бил спасен животът на над 620 000 души в Егейско и
Средиземно море.
Комисията предложи задълбочена реформа на действащото законодателство в областта на убежището
в съответствие с настоящите
и бъдещите нужди. Основният
принцип остава непроменен: лицата трябва да подадат молба
за убежище в първата държава
— членка на ЕС, в която влязат,
освен ако членове на семейството им не се намират в друга
държава, но когато една държава членка е затруднена, трябва да се прояви солидарност и
отговорността да се разпредели
справедливо в рамките на ЕС.

Научете повече: https://ec.europa.eu/info/topics/migration-and-asylum_bg
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Как да се свържете

с ЕС
Онлайн

Информация за Европейския съюз на всички официални езици на ЕС е на
разположение на уебсайта Europa на адрес https://europa.eu/europeanunion/index_bg

ЛИЧЕН КОНТАКТ

В целия Европейския съюз съществуват стотици информационни
центрове „Europe Direct“.
Адреса на най-близкия до Вас център ще намерите на уебсайта
https://europa.eu/european-union/contact_bg

По телефона или по електронна поща

Europe Direct е служба, която отговаря на въпроси за Европейския съюз.
Можете да се свържете с тази служба:
— ч рез безплатния телефонен номер 00 800 6 7 8 9 10 11 (някои
оператори може да таксуват обаждането),
— или стационарен телефонен номер 00 32 2 299 9696, или
— п о електронна поща чрез формуляра на разположение на адрес
https://europa.eu/european-union/contact_bg

ПРОЧЕТЕТЕ ЗА ЕВРОПА

Публикации за ЕС ще намерите на уебсайта EU Bookshop:
https://publications.europa.eu/bg/publications

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ
Европейската комисия има офиси (представителства) във всички
държави — членки на Европейския съюз: https://ec.europa.eu/info/
contact/local-offices-eu-member-countries_en

БЮРА ЗА ВРЪЗКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Европейският парламент има бюро за връзка във всяка държава —
членка на Европейския съюз: http://www.europarl.europa.eu/at-yourservice/bg/stay-informed/liaison-offices-in-your-country

ДЕЛЕГАЦИИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейският съюз има делегации и в други части на света:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/area/geo_en
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