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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

към 

ДОКЛАДА НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, 

ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ И СЪВЕТА 

Четвърти доклад за напредъка по Рамката за партньорство с трети държави по 

линия на европейската програма за миграцията 
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Напредък в приоритетните държави 

Нигер 

Действия и напредък от март 2017 г. Следващи стъпки 

Ангажираност на високо равнище 

 Мисия на високо равнище от Швеция в Нигер 

(юни) 

 Посещение на върховния 

представител/заместник-председател в Мали 

(двустранна програма и среща на министерско 

равнище между ЕС и Г-5 от Сахел) (юни) 

 

Важен напредък, постигнат от властите на Нигер 

 Финализиране на националната стратегия за 

миграцията заедно с плана за действие към нея, 

който ще бъде окончателно одобрен през юли.  

 Втора среща на платформата „Cadre de 

Concertation“, на която бяха договорени 

конкретни препоръки и беше назначен 

постоянен секретар. 

 Стартиране на специална платформа на 

регионално равнище „Cadre de Concertation“ по 

въпросите на миграцията с участието на местни 

и централни органи. 

 Съвместен екип за разследване, който работи от 

март 2017 г. — първият му успех е разбиването 

на мрежа на контрабандисти на мигранти, 

действаща в Tchin-Tabaraden.   

 Действия срещу трафика на хора — досега са 

проведени 18 операции, в резултат на които са 

арестувани над 30 души, издадени са около 20 

присъди и са конфискувани превозните 

средства, използвани за трафика. 

 Стартиране на съвместна информационна 

платформа относно алтернативните маршрути. 

 

Подпомагане от ЕС 

 През юли ще бъде изпратен служител за връзка 

от Европейската агенция за гранична и брегова 

охрана.  

 Предоставено е подпомагане за създаването на 

работещи икономически алтернативи в района 

Agadez. 

 През април 2017 г. бе договорено действие на 

стойност 15 милиона евро за защита и 

реинтеграция на върнатите лица.  

 Подпомогнатите доброволни връщания от 

Нигер нараснаха с координираната подкрепа от 

ЕС. 

 Подпомагане за изпълнението на националната 

стратегия за миграцията. 

 Подобряване на мониторинга на миграционните 

потоци; оказване на подпомагане, за да може 

Нигер да подготви подходящи ответни действия 

във връзка с новите миграционни маршрути.  

 Подпомагане за капацитета на Нигер за 

разследване и съдебно преследване на 

контрабандистите на мигранти, включително 

чрез улесняване на сътрудничеството с Европол 

и Евроюст.   

 По-нататъшно насърчаване на подпомогнатите 

доброволни връщания. 

 Разполагане на служител за връзка на 

Европейската агенция за гранична и брегова 

охрана в Niamey. 

 Изпълнение на одобрените проекти в отговор на 

икономическите потребности на общностите, 

които губят приходи от контрабандната 

икономика. 

 

 

  

 

 

Нигерия 

Действия и напредък от март 2017 г. Следващи стъпки 

Ангажираност на високо равнище 

 Среща на директора на ЕСВД за Африка с 

нигерийския шарже д’афер в Брюксел (април) 

 Засилване на двустранното сътрудничество по 

въпросите на обратното приемане. 

 Подновяване на преговорите по споразумението 
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 Посещение на председателя на групата S&D в 

Европейския парламент (май) 

 Мисия на „шерпите“ (юни) 

 

Важен напредък, постигнат от властите на 

Нигерия 

 Сътрудничеството по въпросите на обратното 

приемане е относително положително, въпреки 

че преговорите по споразумението за обратно 

приемане с ЕС бяха бавни.  

 Засилване на сътрудничеството във връзка с 

престъпния трафик на жени и момичета за 

сексуална експлоатация. 

 

Подпомагане от ЕС 

 По линия на Доверителния фонд на ЕС за 

Африка са поети ангажименти за шест проекта, 

свързани, наред с другото, с устойчивост, 

обратно връщане, реинтеграция и борба с 

радикализацията. 

за обратно приемане. 

 Осигуряване до края на 2017 г. на участието на 

Европол и Евроюст в трансгранични случаи, 

свързани с трафик на хора, включително 

подпомагане на финансови разследвания. 

 Обединяване на всички работни направления, 

свързани с инвестициите, сигурността и 

миграцията, с оглед на срещата с ЕС на 

министерско равнище. 

 

 

Сенегал 

Действия и напредък от март 2017 г. Следващи стъпки 

Ангажираност на високо равнище 

 Посещение на министъра на външните работи 

на Сенегал в Брюксел (април) 

 Мисия на високо равнище от Швеция в Сенегал 

(май) 

 Посещение на президента на Сенегал в Брюксел 

(юни) 

 

Важен напредък, постигнат от властите на 

Сенегал 

 Преструктуриране на граничната полицейска 

служба и предприемане на мерки за 

подобряване на наличието на надеждни данни 

относно миграцията.  

 През идните седмици ще бъде приет план за 

действие във връзка с националната стратегия 

за миграцията. 

 Разширяването на централната база данни, 

съдържаща пръстови отпечатъци, напредва — в 

нея са записани 6,5 милиона от общо 10 

милиона регистрирани граждани. 

 Сенегал играе значителна роля в управителния 

комитет на процеса от Рабат. 

 В Нигер беше открито посолство, което ще 

оказва съдействие на мигрантите, желаещи да се 

върнат в Сенегал. 

 

Подпомагане от ЕС 

 Обсъждат се меморандуми за разбирателство с 

няколко държави членки. 

 Предстои подписването на меморандум за 

разбирателство с Европейската агенция за 

гранична и брегова охрана.  

 Създаване на звено за анализ на риска на 

Разузнавателната общност Африка — Frontex в 

Сенегал.   

 Подписване възможно най-скоро на 

меморандума за разбирателство с Европейската 

агенция за гранична и брегова охрана.  

 Установяване на ефективно сътрудничество по 

въпросите на обратното приемане въз основа на 

съблюдаването на най-добри практики, като 

акцентът се поставя върху мигрантите, 

пристигнали по маршрута през Централното 

Средиземноморие.   
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Мали 

Действия и напредък от март 2017 г. Следващи стъпки 

Ангажираност на високо равнище 

 Посещение в Брюксел на министъра за 

малийските граждани в чужбина (май) 

 Мисия на високо равнище от Швеция в Мали 

(юни) 

 Посещение на върховния 

представител/заместник-председател в Мали 

(двустранна програма и среща на министерско 

равнище между ЕС и Г-5 от Сахел) (юни) 

 Посещение на германския министър на 

отбраната в Мали (юни) 

 

Важен напредък, постигнат от властите на Мали 

 Властите на Мали продължиха да полагат 

усилия за улесняване на доброволното връщане 

на малийски граждани, блокирани в Нигер и 

Либия. 

 През юни ще се проведе национална 

консултация по въпросите на миграцията. 

 През май беше приета национална стратегия за 

границите, включваща и план за действие.  

 

Подпомагане от ЕС 

 По линия на Доверителния фонд на ЕС бяха 

стартирани проекти за подпомагане на 

повторното разполагане на малийски сили за 

вътрешна сигурност и за засилване на 

граничния контрол в централната част на Мали.  

 В Мали се изпълняват девет проекта по линия 

на Доверителния фонд на ЕС за Африка, като се 

отделя съществено внимание на сигурността. 

Набелязват се възможности за нови проекти, 

свързани с контрабандата, засилването на 

правоприлагането и контрола и 

идентифицирането на маршрути за транзитно 

преминаване.  

 Продължава ангажиментът за по-активна борба 

с контрабандата и трафика. 

 Допълнително улесняване на подпомогнатите 

доброволни връщания от други африкански 

държави. 

 Осигуряване на действителното връщане на 

незаконните мигранти, чиято самоличност е 

била установена по време на специализирани 

мисии. 

 Установяване на ефикасни методи на работа с 

малийските власти във връзка с 

идентифицирането и документирането на 

незаконни мигранти без документи.    

 

 

 

 

 

Етиопия 

Действия и напредък от март 2017 г. Следващи стъпки 

Ангажираност на високо равнище 

 Посещение на специалния представител на ЕС 

за правата на човека в Етиопия (април) 

 Посещение на датския министър по въпросите 

на имиграцията и интеграцията в Етиопия 

(април) 

 Посещение на министъра на външните работи 

на Люксембург в Етиопия (април) 

 Среща между върховния 

представител/заместник-председател и 

министър-председателя на Етиопия по време на 

посветената на Сомалия конференция в Лондон 

 Осигуряване на бързото издаване на документи 

за пътуване от етиопските консулства и 

ефективно връщане на мигрантите, обхванати 

от пилотния проект. 

 Установяване възможно най-скоро на 

ефективно структурирано сътрудничество за 

целите на идентифицирането на лицата и 

извършването на връщания.  
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(май) 

 

Важен напредък, постигнат от властите на 

Етиопия 

 Първият секторен диалог относно управлението 

и правата на човека в контекста на 

Стратегическия ангажимент ЕС—Етиопия се 

състоя през април 2017 г. 

 Етиопия е председател на процеса от Хартум.  

 

Подпомагане от ЕС 

 Съвместно с ЕС разработване на 

широкообхватен проект за по-доброто събиране 

и поддържане на национални данни за 

мигрантите, кандидатите за убежище и 

бежанците. 

 

 


