ГАРАНТИРАНЕ НА СИГУРНОСТТА ПО ВЪНШНИТЕ ГРАНИЦИ НА ЕВРОПА

ЕВРОПЕЙСКА ГРАНИЧНА
И БРЕГОВА ОХРАНА

„Обединената политика за бежанците и убежището изисква по-сериозни
съвместни усилия за гарантиране на сигурността на външните ни граници.
За щастие премахнахме граничния контрол между държавите — членки на
Шенгенското пространство, за да гарантираме свободното движение на
хора — уникален символ на европейската интеграция. Когато става дума
за свободното движение, другата страна на медала обаче е, че трябва да
си сътрудничим по-тясно, за да управляваме външните си граници. Това
очакват нашите граждани. Комисията го заяви през май, а аз го казах по
време на предизборната си кампания: трябва да укрепим Frontex значително
и да го превърнем в напълно функционираща европейска система за гранична
и брегова охрана.“
Жан-Клод Юнкер, председател на Европейската комисия, Реч за състоянието на Съюза,
9 септември 2015 г.

Шенгенското пространство без вътрешни граници може да устои само ако външните граници се охраняват и защитават ефективно. Европейската комисия предлага да се създаде Европейска гранична и брегова охрана, за да се посрещнат новите
предизвикателства и политическите реалности, пред които е изправен ЕС, както по отношение на миграцията, така и по отношение на вътрешната сигурност. Европейската гранична и брегова охрана ще се състои от Европейската агенция за гранична
и брегова охрана и националните органи и брегова охрана, отговарящи за управлението на границите.
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Между януари и ноември 2015 г. близо 1,5 милиона
души са прекосили незаконно външните граници
на ЕС — исторически рекорд.
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В периода юли—септември 2015 г. 413 800 лица
са кандидатствали за международна закрила
в държавите членки, което е два пъти повече в
сравнение с второто тримесечие на 2015 г.
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ПРАВО НА НАМЕСА

Ограниченията на Frontex — настоящата агенция на ЕС за
управление на оперативното сътрудничество по външните
граници, възпрепятстваха нейната способност за ефективна
реакция и преодоляване на ситуацията, създадена от бежанската криза: агенцията не е в състояние да си набавя
собствените ресурси, не разполага със собствени оперативни служители и разчита на попълнения от държавите членки; не е в състояние да извършва собствени операции по
връщане или за управление на границите без предварителното искане на държава членка и не разполага с изричен
мандат за провеждане на операции по търсене и спасяване.
Мандатът на новата агенция ще бъде засилен и укрепен, за
да се даде отговор на всички тези проблеми.

Когато бъдат установени слабости, Агенцията
ще има правомощието да изисква от държавите членки да предприемат навременни
коригиращи действия. При спешни ситуации,
които излагат на риск функционирането на
Шенгенското пространство, а слабостите не са
преодолени, Агенцията ще бъде в състояние да се намеси,
за да гарантира, че се предприемат действия на място,
дори когато не е отправено искане за помощ от съответната
държава членка или когато тази държава членка счита, че
не са необходими допълнителни действия.
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СТАНДАРТИ НА СЪЮЗА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
ГРАНИЦИТЕ
Новата агенция ще гарантира, че стандартите на Съюза за
управление на границите се прилагат на всички външни
граници. Външните граници ще бъдат обект на постоянно
наблюдение, като периодично ще бъдат извършвани анализи
на риска и задължителни оценки на уязвимостта с цел
да се идентифицират и неутрализират слабите участъци. В
държавите членки, където границите са изложени на риск,
ще бъдат изпращани служители за връзка. Те ще бъдат
напълно интегрирани в националните информационни системи
и ще бъдат в състояние да предават информация обратно към
Агенцията.

РЕЗЕРВ ОТ ГРАНИЧНИ СЛУЖИТЕЛИ И
ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ
Постоянният персонал на Агенцията ще бъде повече от удвоен и
за пръв път Агенцията ще бъде в състояние да закупува собствено
оборудване и бързо да разполага персонал и оборудване в
погранични операции. Агенцията ще разполага с резерв от
служители на граничната охрана за бързо разгръщане
и фонд от техническо оборудване, което означава, че вече
няма да има недостиг на персонал и оборудване за операциите
на Агенцията.

РАБОТА С ТРЕТИ ДЪРЖАВИ И НА ТЯХНА
ТЕРИТОРИЯ
Агенцията ще има нов мандат да
изпраща служители за връзка и да
започва съвместни операции със
съседни трети държави, включително осъществяване на дейност на тяхна територия.

ЗАСИЛЕНА РОЛЯ В ОБЛАСТТА НА ВРЪЩАНЕТО
В рамките на Агенцията ще бъде създадена
Европейска служба за връщането с цел
разполагането на европейски екипи
за намеса в областта на връщането,
съставени от придружители, наблюдатели
и специалисти в областта на връщането,
които ще работят за ефективното връщане на
незаконно пребиваващи граждани на трети държави. Ще бъде
въведен стандартен европейски документ за пътуване за
връщане, който ще гарантира по-широко приемане от страна
на трети държави.

ГАРАНТИРАНЕ НА ВЪТРЕШНАТА СИГУРНОСТ
Агенцията ще включва трансграничната престъпност
и тероризма в своя анализ на риска, ще обработва
лични данни на лица, заподозрени в участие в
терористични действия, и ще си сътрудничи с други
агенции на Съюза и с международни организации
за предотвратяването на тероризма.

