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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

към 

СЪВМЕСТНО СЪОБЩЕНИЕ ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, 

ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ И СЪВЕТА 

Миграцията по маршрута през Централното Средиземноморие. 

Управление на потоците, спасяване на човешки живот 
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КЛЮЧОВИ ДЕЙСТВИЯ, КОИТО СЕ ПРЕПОРЪЧВА ДА БЪДАТ ОДОБРЕНИ ОТ 

ДЪРЖАВНИТЕ И ПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ НА СРЕЩАТА НА 

ВИСОКО РАВНИЩЕ НА 3 ФЕВРУАРИ 2017 Г. В МАЛТА 

 

НАМАЛЯВАНЕ НА БРОЯ НА ПРЕМИНАВАНИЯТА, СПАСЯВАНЕ НА ЧОВЕШКИ 

ЖИВОТ В МОРЕТО 

 Осигуряване на финансиране за програмите за обучение на либийската брегова охрана чрез 

незабавно предоставяне на 1 милион евро в допълнение към програмата Seahorse и към 

безвъзмездните средства в размер на 2,2 милиона евро по линия на Програмата за 

регионално развитие и защита в Северна Африка;  

 Гарантиране, че в бъдеще се използват трайни източници на финансиране, обхващащи 

разнообразни потребности от обучение, като се осигури взаимно допълване; 

 Оказване на съдействие на либийските органи за създаването на център за координация на 

морските спасителни дейности и за подобряването на оперативното сътрудничество с 

държавите членки; 

 Оказване на подпомагане за предоставянето на допълнителни ресурси за патрулиране за 

либийската брегова охрана и осигуряване на тяхното поддържане.  

 

ЗАСИЛВАНЕ НА БОРБАТА С КОНТРАБАНДИСТИТЕ И ТРАФИКАНТИТЕ 

 Пускане в експлоатация на средиземноморската мрежа Seahorse до пролетта на 2017 г., чрез 

която ще се даде възможност за по-голям обмен на информация и по-голямо оперативно 

координиране между либийската брегова охрана и участващите държави членки; 

 Насърчаване на участието на Тунис, Алжир и Египет в средиземноморската мрежа 

Seahorse;  

 Концентриране на действията върху доставките за контрабандистите чрез обединяване на 

разузнавателна информация от държавите членки, EUNAVFOR MED — операция Sophia, 

Европейската агенция за гранична и брегова охрана, Европол, Интерпол и партньорите в 

региона, по-специално посредством използването на услугите на Eurosur за обединяване на 

данни. 

 

ЗАЩИТА НА МИГРАНТИТЕ, ПОДПОМОГНАТО ДОБРОВОЛНО ВРЪЩАНЕ И 

ПРЕЗАСЕЛВАНЕ 

 Съвместна работа с либийските органи за подобряване на условията в центровете за 

мигранти, като се отдели специално внимание на уязвимите лица и на ненавършилите 

пълнолетие лица. Засилване на сътрудничеството с МОМ и ВКБООН във връзка с това;  

 Активизиране на работата и дейностите с либийските общини за популяризирането на 

други възможности за препитание и оказване на подкрепа за устойчивостта на местните 

общности, приемащи мигранти;  

 Оказване на подкрепа за изграждането на капацитет на либийските органи за управление 

на миграцията;   

 Оказване на подкрепа, в сътрудничество с либийските органи, за международни 

организации като ВКБООН с цел справяне със ситуацията на лицата, нуждаещи се от 

международна закрила, включително възможността за презаселване; 

 Оказване на подкрепа за МОМ за работата ѝ, насочена към подобряването на положението 

на мигрантите в Либия и към изпълнението на проект за подпомогнато доброволно 

връщане от Либия, като се разгледа възможността за разширяването на проекта отвъд 

първоначалната цел за подпомогнато доброволно връщане на 5 000 мигранти. 
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УПРАВЛЕНИЕ НА МИГРАНТСКИТЕ ПОТОЦИ ПРЕЗ ЮЖНАТА ГРАНИЦА 

 Разгръщане на пълния спектър от мисии и проекти на ЕС, чрез които да се подпомогнат 

либийските органи при управлението на границите и защитата на мигрантите в южната 

част на Либия; 

 Насърчаване на граничното сътрудничество, диалога и обмена на информация между 

Либия и южните ѝ съседни държави, включително като се използва в пълна степен 

Разузнавателната общност Африка — Frontex; 

 Предприемане, въз основа на съществуващото сътрудничество с Нигер съгласно рамката за 

партньорство, на по-нататъшни действия за справяне с миграционния натиск върху 

северните райони и с контрабандата, както и за насърчаване на подпомаганите доброволни 

връщания.   

 

ЗАСИЛЕНО СЪТРУДНИЧЕСТВО С ЕГИПЕТ, ТУНИС И АЛЖИР — 

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА НЕЗАКОННАТА МИГРАЦИЯ И НА ИЗМЕСТВАНЕТО НА 

МАРШРУТИТЕ 

 Задълбочаване на диалога и оперативното сътрудничество в областта на управлението на 

миграционните потоци, провеждани с Египет, Тунис и Алжир;   

 Засилване на практическото сътрудничество с Европейската агенция за гранична и брегова 

охрана, включително по отношение на връщането. 

 

МОБИЛИЗИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА СЕВЕРНА АФРИКА 

 Мобилизиране на 200 милиона евро за частта за Северна Африка на Доверителния фонд на 

ЕС за Африка, предназначени за проекти през 2017 г., като се даде приоритет на проектите 

в областта на миграцията, свързани с Либия; 

 Предоставяне от държавите членки на финансиране, чийто размер да съответства на 

средствата, отпуснати от ЕС за частта за Северна Африка на Доверителния фонд на ЕС за 

Африка. 

 

 


