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„Когато мисля за бъдещето на европейската политика в областта на
миграцията, моята отправна точка са нашите общи европейски ценности
и историческата ни отговорност. Опитът ми ме кара да мисля, че Европа
ще се нуждае от повече солидарност, за да се подготви за бъдещето.
Бъдещето на един проспериращ континент, който винаги ще бъде
открит за хората в нужда, но и който се справя с предизвикателствата
на миграцията сплотено, а не оставя някои да се изправят пред тях сами.“
Жан-Клод Юнкер, 1 май 2014 г.

Европейската комисия предлага да укрепи допълнително оперативния капацитет на Агенцията на ЕС в областта на убежището, като
я снабди с необходимите ѝ персонал, инструменти и финансови средства за съдействие на държавите членки във всички етапи от
процедурата за убежище. По този начин ще се помогне на държавите членки за бързото обработване на молбите за убежище, ще се
избегне тяхното натрупване и ще се допринесе за предотвратяването на вторични движения. Така Агенцията ще може да предоставя
бързи и цялостни услуги на държавите членки, в т.ч. като предоставя частична или цялостна подкрепа във всички административни
етапи на процедурата, когато и където те имат нужда от допълнителна помощ, най-вече в горещите точки и в контролираните
центрове. Укрепената Агенция на ЕС в областта на убежището ще работи в тясно сътрудничество с Европейската агенция за гранична
и брегова охрана — съвместно те ще могат по всяко време да изпращат екипи за съдействие в управлението на миграцията, които
да предлагат интегрирана подкрепа, свързана с границите, убежището и връщането, там, където е необходимо.

Увеличаване на помощта за държавите членки
По искане на държавите членки или по своя собствена инициатива в споразумение със съответната държава членка персоналът
на Агенцията ще бъде в състояние да предоставя оперативна и техническа помощ по време на цялата процедура за предоставяне
на убежище, както и по време на процедурата по Регламента „Дъблин“. Държавите членки ще вземат всички окончателни решения.

Задачите на Агенцията ще включват:
Идентификация и регистрация
на лица, търсещи убежище

Провеждане или подпомагане
на провеждането на
интервюта за допустимост
и интервюта по същество

Изготвяне на административни
решения по молби за
международна закрила
в подкрепа на отговорните
национални органи

Предоставяне на логистична
и друга подкрепа за
независими апелативни
органи

Осигуряване на услуги по
устен и писмен превод

Разполагане на екипи за
подкрепа в областта на
убежището

В рамките на дъблинската процедура: помощ при процедурата за определяне на държавата членка, компетентна
за разглеждането на дадена молба за убежище, и други свързани с това процедури; помощ при извършването или
координирането на разпределението или прехвърлянето на кандидати за убежище в рамките на Съюза.

Разполагане на екипи за съдействие в управлението на миграцията
Екипите за съдействие в управлението на миграцията са съставени от експерти по всички аспекти на миграцията, включително правни
експерти и експерти в областта на убежището от Европейска агенция за убежището, както и оперативен персонал от постоянния
корпус на Европейската агенция за гранична и брегова охрана и експерти от Европол и други агенции на ЕС. Веднъж разположени,
екипите ще могат да предоставят целия диапазон от дейности в подкрепа на държавата членка, поискала съдействие.

Държавите членки

Европейската комисия

●● искат съдействие от екипите за
съдействие в управлението на
миграцията.

●● координира оценката на нуждите
и разполагането на място.

РАЗПОЛАГАНЕ НА ЕКИПИ ЗА СЪДЕЙСТВИЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА МИГРАЦИЯТА

›
›

Участват експерти от:
Агенцията на Европейския съюз
Европол
в областта на убежището
други имащи отношение към
Европейската гранична и брегова
въпроса агенции на Съюза.
охрана

›
›

Държавите членки
●● получават цялостна подкрепа по отношение на границите,
убежището и връщането.

По-голяма финансова подкрепа
В допълнение към първоначалното предложение на Комисията относно Агенцията на ЕС в областта на убежището, в което се
предвижда бюджет от 364 милиона евро до края на 2020 г., се предлагат допълнителни 55 милиона евро годишно между 2019 г.
и 2027 г. За следващия бюджетен период (2021—2027 г.) Комисията предложи бюджет на Агенцията в размер на 1,25 милиарда
евро.
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