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ANNEX 1 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 

към 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И 

СЪВЕТА 

ОТНОСНО ПО-ЕФЕКТИВНА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В 

ОБЛАСТТА НА ВРЪЩАНЕТО – ОБНОВЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 
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I. Повишаване на ефективността на системата на ЕС за връщане на незаконни 

мигранти 

 

 Действие  Изпълне

но  

Не е 

изпъл

нено 

Бележки 

1. Мерки в подкрепа на доброволното връщане  

Наблюдение на 

последиците от 

разликите между 

националните схеми за 

доброволно връщане 

(в краткосрочен план) 

— за да се избегне 

ситуация, при която 

мигрантите избират 

държавите членки, 

предлагащи най-

изгодните условия за 

връщане.  

В процес 

на 

изпълнен

ие  

 Мрежата „Европейски инструмент за 

реинтеграция“ (ERIN) създаде Работна 

група за хармонизиране. 

 

Експертната група по връщането на 

Европейската мрежа за миграция 

извършва непрекъснато наблюдение в 

това отношение и изготви анализ по този 

въпрос, озаглавен „Стимули за 

връщането в трети страни и подкрепа за 

реинтеграцията на мигрантите“
1
.  

Финансиране по линия 

на ФУМИ на програми 

за подпомагане на 

доброволното връщане 

(в краткосрочен план) 

— в сътрудничество с 

правителствени и 

неправителствени 

партньори, като 

например МОМ  

В процес 

на 

изпълнен

ие 

 Това е част от помощта за подпомагане 

на доброволното връщане и 

реинтеграцията, предоставена чрез фонд 

„Убежище, миграция и интеграция“ 

(ФУМИ). 

Популяризиране на 

най-добрите практики 

по отношение на 

програмите за 

доброволно връщане и 

реинтеграция чрез 

Европейската мрежа за 

миграцията (в 

средносрочен план) — 

за да се насърчат 

държавите членки да 

разработят 

ефективна рамка, 

която дава 

възможност на 

незаконните мигранти 

В процес 

на 

изпълнен

ие 

 Експертната група по връщането на 

Европейската мрежа за миграция 

извършва непрекъснато наблюдение в 

това отношение. Публикуван е следният 

доклад: 

- „Разпространяване на 

информация в областта на 

доброволното връщане: как да се 

достигне до незаконните 

мигранти, които не са в контакт с 

органите“
2
. 

Освен това в заключения на Съвета от 9 

юни 2016 г. бяха приети незадължителни 

общи стандарти по отношение на 

                                                 
1 https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/reports_en 
2 Пак там.  

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/reports_en
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да имат лесен достъп 

до програми за 

доброволно връщане  

подпомагането на доброволното връщане 

и реинтеграцията въз основа на 

препоръка от Експертната група по 

връщането на Европейската мрежа за 

миграция.  

Подкрепа за съвместни 

програми за 

реинтеграция (в 

средносрочен план) — 

за да се подобрят 

подкрепата за 

мигрантите и 

икономическата 

ефективност на тази 

подкрепа (чрез 

икономии от мащаба 

при 

административните 

разходи) 

  

В процес 

на 

изпълнен

ие 

 Като цяло понастоящем в рамките на 

програмите за подпомагане на 

доброволното връщане (и 

реинтеграцията) на много държави 

членки се предвиждат стимули за 

насърчаване на връщането.  

2. По-строго прилагане на правилата на ЕС  

Оценка на прилагането 

на Директивата 

относно връщането (в 

краткосрочен план) — 

за да се наложи 

правилното ѝ 

изпълнение както по 

отношение на 

защитата на правата 

на незаконните 

мигранти, така и по 

отношение на 

цялостното и 

ефективно изпълнение 

на процеса на връщане 

В процес 

на 

изпълнен

ие  

 Това е текущ процес. 

 

Оценката се осъществява чрез посещения 

в държавите членки в рамките на 

механизма за оценка по Шенген, както и 

предстоящо проучване на Експертната 

група по връщането на Европейската 

мрежа за миграция, което ще започне на 

1 април 2017 г. 

Оценки по Шенген по 

въпросите на 

връщането (в процес 

на изпълнение) — за 

да се улесни 

набелязването и 

отстраняването на 

недостатъци в 

националните закони и 

административни 

практики при 

прилагането на 

правилата на ЕС 

В процес 

на 

изпълнен

ие 

 Това е текущ процес. 

 

Препоръката от 1 март също се основава 

на цялостните резултати от посещенията. 

 

Използвани нови инструменти: през 

2016 г. бяха проведени първите две 

необявени проверки в областта на 

връщането. 
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относно връщането  

Евентуално 

преразглеждане на 

Директивата относно 

връщането въз основа 

на втория доклад за 

изпълнението (най-

късно до 2017 г.) 

 да се 

вземе 

предвид 

 Въз основа на опита с прилагането на 

тази препоръка и в зависимост от 

необходимостта от предприемане на 

допълнителни действия за значително 

увеличаване на процента на връщанията, 

Комисията е готова да започне 

преразглеждане на Директивата относно 

връщането.   

Набелязване в 

националното 

законодателство и 

административната 

практика на най-

добрите практики и 

пречките пред 

връщането 

посредством ЕММ (в 

средносрочен план) — 

за да се улесни 

отстраняването на 

недостатъци в 

националните закони и 

административни 

практики при 

прилагането на 

правилата на ЕС 

относно връщането 

В процес 

на 

изпълнен

ие 

 Експертната група по връщането на 

Европейската мрежа за миграция 

анализира пречките пред връщането във 

връзка с прилагането на Директивата 

относно връщането.  

Включване в процеса 

на предоставяне на 

убежище на 

информация относно 

подпомагането на 

доброволното връщане 

(в средносрочен план) 

— за да се 

информират лицата, 

търсещи убежище, за 

възможността за 

подпомагане на 

доброволното 

връщане на ранен 

етап и във всички фази 

на процедурата по 

предоставяне на 

убежище, за да се 

осигури солидна 

алтернатива за тези, 

В процес 

на 

изпълнен

ие 

 Експертната група по връщането на 

Европейската мрежа за миграция 

извършва непрекъснато наблюдение в 

това отношение.  

 

Необходима е още работа, но вече е 

публикуван следният доклад: „Връщане 

на лицата, на които е отказано убежище: 

предизвикателства и добри практики“
3
.  

                                                 
3 Пак там.  
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които желаят да се 

завърнат в родината 

при зачитане на 

достойнството им 

3. По-активен обмен на информация с цел изпълнение на решенията за връщане  

Оценка на ШИС (в 

процес на изпълнение) 

(в краткосрочен план) 

— за да се даде 

възможност да се 

формулират 

предложения за 

промени с цел да се 

повиши 

ефективността на 

системата на ЕС за 

връщане  

Да  Оценка, публикувана на 21.12.2016 г. — 

COM(2016) 880 final; SWD(2016) 450 

final. 

Създаване на мрежа от 

национални точки за 

контакт относно 

отнемането на 

разрешения за 

пребиваване (в 

краткосрочен план) — 

за да се гарантира по-

добър обмен на 

информация между 

държавите членки 

относно отнемането 

на разрешения за 

пребиваване 

 Не В Плана за действие от 2015 г. относно 

връщането беше набелязано като мярка 

създаването от страна на Комисията на 

мрежа от национални точки за контакт 

относно отнемането на разрешения за 

пребиваване, което все още не е 

осъществено. Това е определено като 

действие, което Комисията трябва да 

осъществи през 2017 г. 

Законодателни 

предложения за 

задължителното 

въвеждане в ШИС на 

забрани за влизане и 

решения за връщане 

(2016 г.) (в 

средносрочен план) — 

за да се гарантира на 

практика взаимното 

признаване на 

решенията за 

връщане, издадени от 

държавите членки, и 

тяхното изпълнение в 

целия ЕС  

Да  Предложения, приети на 21.12.2016 г.  

 

COM(2016) 881 – включване в ШИС на 

решения за връщане  

COM(2016) 882 – включване в ШИС на 

всички забрани за влизане  

Преработено 

предложение относно 

интелигентните 

Да  Представено на 6.4.2016 г. Пакетът 

относно интелигентните граници 
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граници (2016 г.) — за 

да се увеличи 

процентът на 

връщанията чрез 

създаването на 

регистър на всички 

трансгранични 

движения на 

граждани на трети 

държави  

включва:  

- Съобщение „По-надеждни и по-

интелигентни информационни 

системи в областта на границите и 

сигурността“
4
;  

- Регламент за създаване на Система за 

влизане/излизане
5
;  

- Предложение за изменение на 

Кодекса на шенгенските граници с 

цел извършване на техническите 

промени, необходими за Системата за 

влизане/излизане. 

Проучване на 

възможността за 

евентуално 

разширяване на 

обхвата на Регламента 

за Евродак (в 

средносрочен план) — 

за да се даде 

възможност за 

използване на тези 

данни за целите на 

връщането  

Да  Предложение, прието на 4.5.2016 г. — 

COM(2016) 272 final. 

Оценка на прилагането 

на Регламента за ВИС 

(2016 г.) (в 

средносрочен план)  

Да  Приета на 14.10.2016 г. — COM(2016) 

655 final.  

4. Засилване на ролята и мандата на Европейската агенция за гранична и брегова 

охрана (по-рано „Frontex“) 

По-систематично 

използване на 

съвместни операции 

по връщане, 

координирани от 

Европейската агенция 

за гранична и брегова 

охрана (по-рано 

„Frontex“) (в 

краткосрочен план) — 

за да се даде 

възможност на 

държавите членки да 

обединяват ресурси  

В процес 

на 

изпълнен

ие 

 Продължава да се ускорява темпът на 

операциите за връщане, организирани от 

Европейската агенция за гранична и 

брегова охрана. Между 12 януари и 20 

февруари 2017 г. Агенцията организира 

29 полета за операции за връщането на 

1602 граждани на трети държави, 

достигайки общ брой от 1663 връщания 

през 2017 г.  

 

 

Обучение от 

Европейската агенция 

за гранична и брегова 

В процес 

на 

изпълнен

 Частично изпълнено. Необходимо е 

допълнително обучение, когато 

държавите членки предоставят 

                                                 
4 COM (2016) 205 final. 
5 COM/2016/0194 final - 2016/0106 (COD).  
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охрана за 

ръководители и 

служители за 

придружаване (в 

процес на изпълнение) 

(в краткосрочен план) 

— за да се даде 

възможност на 

държавите членки да 

създадат резерв от 

придружители, които 

да могат да бъдат 

разположени в кратък 

срок по време на 

полети за връщане  

ие необходимите придружители и 

наблюдатели за принудително връщане и 

специалисти в областта на връщането, 

нужни, за да се достигне целта от 690 

членове на резерва. 

 

Законодателни 

предложения за 

разширяване на 

мандата на 

Европейската агенция 

за гранична и брегова 

охрана (по-рано 

„Frontex“), за да 

включи връщането 

(2016 г.) (в 

средносрочен план) — 

за да се укрепи и 

разшири ролята на 

Европейската агенция 

за гранична и брегова 

охрана в 

практическото 

сътрудничество в 

областта на 

връщането  

Да  Законодателно предложение, 

представено на 15.12.2015 г. — 

COM(2015) 671.  

 

Регламент 2016/1624 за Европейската 

агенция за гранична и брегова охрана, 

приет на 14.9.2016 г.  

5. Интегрирана система за управление на връщането  

Създаване на 

интегрирана система 

за управление на 

връщането (в 

краткосрочен план) — 

за да се постигне 

последователна и 

ефективна система за 

управление на 

връщането заедно с 

Европейската агенция 

за гранична и брегова 

охрана  

Да  Приложението за интегрирано 

управление на връщането (IRMA) беше 

разработено през 2016 г. Системата беше 

въведена във всички държави — членки 

на ЕС, както и в Норвегия и Швейцария 

и вече функционира.  
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Определяне на 

задачите и 

приоритетните 

държави за 

разполагане на 

европейски служители 

за връзка по въпросите 

на миграцията (в 

краткосрочен план) — 

за да се улесни 

сътрудничеството с 

органите на тези 

държави във връзка с 

обратното приемане 

на техни граждани 

Да  Понастоящем се разполагат европейски 

служители за връзка по въпросите на 

миграцията.  

 

 

Пътна карта за 

подобряване на 

събирането на 

статистически данни 

относно връщането (в 

краткосрочен план) — 

за да се даде 

възможност за 

разработването на 

адекватни 

политически решения 

 

В процес 

на 

изпълнен

ие 

 Разработване и прилагане на процес за 

по-добро събиране на оперативни данни 

по въпросите на връщането и обратното 

приемане, като се използва платформата 

на приложението за интегрирано 

управление на връщането, стартирана 

през 2016 г. с участието на всички 

държави членки. Месечното събиране на 

оперативни данни за връщането, 

осъществявано съгласно общоприети 

определения и показатели, се очаква да 

улесни планирането, координирането и 

управлението на капацитета и 

операциите по връщане от страна на 

държавите членки, Европейската агенция 

за гранична и брегова охрана, EASO и 

Евростат.  

Разполагане в ключови 

трети страни на 

европейски служители 

за връзка по въпросите 

на миграцията  

(в средносрочен план) 

В процес 

на 

изпълнен

ие 

 Разполагането започна през 2016 г. и е 

предвидено да завърши през 2017 г. 

Оценка на 

законодателството на 

ЕС във връзка със 

служителите за връзка 

по въпросите на 

имиграцията и 

евентуални 

законодателни 

предложения за 

преразглеждането му 

(в средносрочен план) 

В процес 

на 

изпълнен

ие  

  Следва да приключи през март 2017 г.  
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— за да се проучи дали 

е необходимо 

преразглеждане на 

законодателството, 

за да се повиши 

добавената стойност 

на мрежата от 

служители за връзка  

Проучване на начини 

за повишаване на 

степента на 

признаване от страна 

на трети държави на 

издаваните от ЕС 

разрешения за 

преминаване (в 

средносрочен план) — 

например чрез 

засилване на 

защитните елементи 

на документите 

В процес 

на 

изпълнен

ие 

 Предложение за европейски пътен 

документ за връщането на незаконно 

пребиваващи граждани на трети 

държави, представено на 15.12.2015 г. — 

COM(2015) 668.  

 

Регламент 2016/1953, приет на 

26.10.2016 г., за утвърждаване на 

европейски пътен документ за 

връщането на незаконно пребиваващи 

граждани на трети държави.  

 

II. ЗАСИЛВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО В ОБЛАСТТА НА ОБРАТНОТО 

ПРИЕМАНЕ С ДЪРЖАВИТЕ НА ПРОИЗХОД И ТРАНЗИТ  

 

Действие Изпълне

но 

Не е 

изпъл

нено 

Бележки 

1. Ефективно изпълнение на ангажиментите за обратно приемане  

Гарантиране на 

изпълнението на 

задълженията за 

обратно приемане, 

поети в рамките на 

отделни споразумения 

за обратно приемане и 

Споразумението от 

Котону 

В процес 

на 

изпълнен

ие 

 Редовни заседания на съвместните 

комитети за обратно приемане в рамките 

на споразуменията за обратно приемане, 

други срещи на политическо и 

техническо равнище, инструменти за 

увеличаване на капацитета на трети 

държави за управление на обратното 

приемане.  

 

 

Двустранни срещи по 

въпросите на 

обратното приемане, 

които да бъдат 

организирани с 

държавите на 

произход на юг от 

пустинята Сахара, като 

В процес 

на 

изпълнен

ие 

 Срещи, организирани с основните 

държави на произход: Гана, Сенегал, Кот 

д’Ивоар, Мали, Етиопия, Нигерия, с цел 

да се гарантира изпълнението на 

задължението за обратно приемане по 

член 13 от Споразумението от Котону. 
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се започне с Нигерия и 

Сенегал (в 

краткосрочен план) — 

за да се укрепи 

допълнително 

практическото 

сътрудничество и да 

се увеличи процентът 

на връщанията към 

страните партньори 

2. Приключване на текущите преговори за споразумения за обратно приемане и 

започване на нови преговори  

Започване или 

възобновяване на 

преговори с държавите 

от Северна Африка (в 

краткосрочен план)  

В процес 

на 

изпълнен

ие 

 - Тунис: започнати преговори през 

октомври 2016 г. въз основа на мандата 

от декември 2014 г. 

 - Мароко: преговорите са в застой 

(последният кръг от преговорите е 

проведен през януари 2015 г.) 

- Алжир: не са започнати преговори. 

Неофициален диалог по въпросите на 

миграцията, включително обратното 

приемане, през април 2016 г. 

Проучване на 

възможността за 

започване на 

преговори за нови 

споразумения за 

обратно приемане с 

ключови държави на 

произход (в 

средносрочен план) 

В процес 

на 

изпълнен

ие 

 - започнати преговори с Нигерия през 

октомври 2016 г. 

- първо четене на предложението за 

споразумение за обратно приемане с 

Йордания през ноември 2016 г. 

3. Политически диалози на високо равнище относно обратното приемане  

Провеждане на 

политически диалози 

на високо равнище с 

приоритетни по 

отношение на 

миграцията държави (в 

средносрочен план) — 

за да се даде 

приоритет на 

връщането и 

обратното приемане в 

отношенията с онези 

държави, в които са 

необходими 

политически 

ангажимент и 

давление, с цел да се 

В процес 

на 

изпълнен

ие 

 - Политически диалог на високо равнище 

с държавите на юг от Сахара в контекста 

на Рамката за партньорство: Нигер, 

Етиопия, Мали, Сенегал, Нигерия (преди 

това от страна на МВнР на Нидерландия 

от името на ВП/ЗП с Кот д’Ивоар, Мали, 

Гана) 

- Политически диалози на високо 

равнище с Египет и Пакистан 

- Политически диалог на високо равнище 

с Афганистан, довел до подписването 

през октомври 2016 г. на документа 

„Съвместни бъдещи действия“  

 - проведени през 2016 г. няколко 

семинара за най-добри практики в 
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приложат 

съществуващите 

ангажименти или да 

бъдат започнати 

преговори или 

сключени 

споразумения за 

обратно приемане 

областта на връщането, обратното 

приемане и реинтеграцията в рамките на 

процесите от Рабат и Хартум 

 

Използване на 

помощта и политиките 

на ЕС като стимули за 

насърчаване на 

готовността на 

страната партньор да 

сътрудничи с ЕС 

 

В процес 

на 

изпълнен

ие  

 - за държавите на юг от пустинята 

Сахара — това е включено в подхода на 

рамката на сътрудничество от юни 

2016 г., с приоритет за Сенегал, Мали, 

Етиопия, Нигерия и Нигер 

 

- Допълнително финансово подпомагане 

за трети държави по линия на 

Извънредния доверителен фонд на ЕС за 

Африка 

4. Помощ за реинтеграция и изграждане на капацитет  

Създаване на 

специален инструмент 

за изграждане на 

капацитет за обратно 

приемане (в 

краткосрочен план) — 

за да се подобри 

способността на 

компетентните 

органи да реагират 

своевременно при 

искания за обратно 

приемане и за да 

могат държавите на 

произход да 

установяват по-лесно 

и по-бързо 

самоличността на 

свои граждани   

В процес 

на 

изпълнен

ие 

 Инструмент за изграждане на капацитет 

за обратно приемане, създаден в рамките 

на фонд „Убежище, миграция и 

интеграция“. Цел: предоставяне на 

помощ/изграждане на капацитет в трети 

държави за подпомагане на 

сътрудничеството в областта на 

обратното приемане/преговори на 

споразумения за обратно приемане. 

Няколко действия са в процес на 

подготовка (Пакистан, Бангладеш, 

Афганистан, Шри Ланка).  

Програми за 

доброволно връщане в 

трети държави в 

рамките на регионални 

програми за развитие и 

закрила (в 

краткосрочен план)  

В процес 

на 

изпълнен

ие 

 В рамките на регионалната програма за 

развитие и закрила за Северна Африка, 

подпомагана с безвъзмездна помощ по 

линия на фонд „Убежище, миграция и 

интеграция“ от 2015 г. за 

Министерството на вътрешните работи 

на Италия в ролята му на ръководител на 

консорциума на регионалната програма 

за развитие и закрила за Северна 

Африка, Международната организация 
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по миграция предлага помощ за 

доброволно връщане и подкрепа за 

реинтеграцията на 100 уязвими 

мигранти, блокирани в Мавритания 

(помощ преди заминаване, подкрепа за 

реинтеграция). В рамките на същата 

програма Белгия работи с тунизийските 

и мароканските органи за постигането на 

по-добро управление на доброволното 

връщане и дейностите за реинтеграция. 

Подкрепа за програми 

за доброволно 

връщане от Западните 

Балкани (в 

краткосрочен план) — 

за да се даде 

възможност на 

транзитно 

преминаващите 

мигранти да се 

върнат доброволно в 

държавата си на 

произход, преди да 

завършат опасното си 

пътуване 

В процес 

на 

изпълнен

ие 

 Като част от проекта „Безвъзмездна 

помощ от ЕС за Сърбия и бившата 

югославска република Македония във 

връзка с управлението на миграцията / 

кризата с бежанците/ маршрута през 

Западните Балкани“, финансиран от 

фонд „Мадад“, Международната 

организация по миграция, заедно с 

Комисариата за бежанците и миграцията, 

организира в центровете за приемане и 

убежище в Сърбия 9 информационни 

сесии относно подпомагане на 

доброволното връщане на мигранти (с 

участието на приблизително 400 души). 

Миналата седмица петима мигранти са се 

завърнали в своята държава на произход 

(информация към 20.2.2017 г.) 

благодарение на подпомогнато 

доброволно връщане, а понастоящем още 

33 мигранти участват в процедура за 

подпомагане на доброволното връщане и 

се подготвят да се завърнат в своите 

държави на произход. През тази година 

ще продължат дейностите за 

популяризиране и информиране, както и 

предоставянето на индивидуални 

консултации за подпомогнато 

доброволно връщане. В периода 1 януари 

— 17 февруари общо са били 

осъществени 27 подпомогнати 

доброволни връщания: в Ирак (11), 

Алжир (5), Пакистан (5), Иран (4), Гана 

(1) и Турция (1). 

Структурна подкрепа 

за реинтеграцията на 

завърналите се лица по 

линия на доверителния 

фонд, създаден на 

срещата на върха ЕС—

В процес 

на 

изпълнен

ие 

 - Инициатива за по-добро управление на 

миграцията, в това число помощ за 

връщането и реинтеграцията на 

мигранти, приета по линия на 

Доверителния фонд на Европейския съюз 

за Африка и финансирана в размер на 
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Африка във Валета по 

въпросите на 

миграцията (в 

средносрочен план) — 

за да се включи и 

увеличи подкрепата за 

реинтеграцията в 

съществуващите 

схеми в държавите на 

произход, като 

например програмите 

за професионално 

обучение и 

образование и др.  

100 млн. евро, която обхваща района на 

Сахел и езерото Чад и съседните 

държави, включително Либия. 

 

- „Инструментът за връщане и 

реинтеграция по устойчив и достоен 

начин в подкрепа на процеса от Хартум“ 

(25 млн. евро) ще допринесе за 

връщането и реинтеграцията на мигранти 

в партньорски държави на произход, 

транзит и дестинация. 

5. Увеличаване на влиянието на ЕС в областта на връщането и обратното 

приемане  

Постигане на съгласие 

по цялостен пакет в 

подкрепа на 

преговорите за 

обратно приемане и 

по-голям брой 

връщания въз основа 

на принципа „повече 

за повече“ (в 

краткосрочен план)  

В процес 

на 

изпълнен

ие 

 - Подход, доразработен и приведен в 

действие със съобщението за рамка за 

партньорство. Беше постигната известна 

степен на координация при влиянието, 

оказвано от Европейския съюз и 

държавите членки, в подкрепа на 

преговорите за обратно приемане. 

 

- Финансовата помощ остава основният 

инструмент в целия сектор на 

политиките; други области на 

политиката (търговия, визова политика, 

политика на съседство, енергетика, 

климат, околна среда, морско дело и 

рибарство, селско стопанство, политика в 

областта на цифровите технологии и 

образование) все още трябва да 

предложат средства за оказване на 

влияние. 

Подробности в докладите по рамката 

за партньорство
6
  

Отдаване на приоритет 

на връщането и 

обратното приемане и 

включването на тези 

теми във всички 

контакти с 

приоритетни трети 

държави (в 

краткосрочен план) — 

за да се отправи ясно 

В процес 

на 

изпълнен

ие 

 - В контактите със съответните трети 

държави се включват послания във 

връзка с борбата с незаконната 

миграция/подобряването на 

сътрудничеството в областта на 

връщането и обратното приемане.  

 

- Необходимо е по-нататъшно 

подобряване на координацията на 

                                                 
6 COM (2016) 700 от 18.10.2016 г.; COM (2016) 960 от 14.12.2016 г. 



 

BG 14   BG 

послание към 

държавите на 

произход и транзит на 

незаконни мигранти 

относно 

необходимостта да 

сътрудничат по 

въпросите на 

обратното приемане  

позициите между Европейския съюз и 

неговите държави членки и 

съгласуваността в диалога с трети 

държави.  

Разработване на 

индивидуални пакети, 

специфични за 

отделните държави (в 

средносрочен план) — 

за да се помогне на 

държавите партньори 

да изпълняват на 

практика своите 

задължения за 

обратно приемане и 

да се подпомагат 

преговорите 

В процес 

на 

изпълнен

ие 

 Индивидуални пакети, съобразени с 

конкретните нужди на държавите, които 

да са предназначени и да се използват 

като основа за обсъжданията с трети 

държави, включително проекти и 

инструменти, насочени към подобряване 

на капацитета за управление на 

обратното приемане.  

 

 

 


