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Основна информация: ЕС по света/миграция 

Панелът „ЕС по света/миграция“ обсъжда ролята на ЕС по света, включително целите 

и стратегиите на ЕС за сигурността, отбраната, търговската политика, хуманитарната 
помощ и сътрудничеството за развитие, външната политика, както и политиката за 
съседство и разширяването. Той е свързан и с подхода на ЕС към миграцията. 
 

Настоящият документ Ви предоставя обща информация по различните теми на панела. 
Най-важното е, че в него се очертава какво ЕС вече прави в тези области и какво са 
посочили потребителите на многоезичната цифрова платформа 
(https://futureu.europa.eu) като свои основни опасения и желания за бъдещето. И накрая, 
документът съдържа и връзки за повече информация по много теми. 

 

Вашата задача 

В рамките на този панел ще Ви приканим да обсъдите и формулирате набор от 
препоръки към институциите на Съюза за последващи действия във връзка с бъдещето 
на Европа в областта „ЕС по света/миграция“. Например в препоръките може да се 
посочи каква обща насока да се следва или как да се реши конкретен проблем. 

В рамките на три сесии ще обсъждате и ще си сътрудничите пряко с други граждани от 
цяла Европа, заедно с които ще изготвите препоръките. На третата и последна сесия 
ще гласувате колективно по препоръките, които да бъдат представени и обсъдени с 
останалите участници на пленарното заседание на конференцията. 

 

 

ЕС по света: Укрепване на отговорното глобално лидерство 

https://futureu.europa.eu/
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Пандемията от коронавируса категорично ни напомни, че Европа може да посрещне 
глобалните предизвикателства само чрез глобално сътрудничество. Заедно можем да 
се справим с изключително важни въпроси като мира и сигурността, изменението на 
климата, устойчивото развитие и глобалното възстановяване. 
 
Какво прави ЕС? 
ЕС е лидер в насърчаването на мултилатерализма и основания на правила световен 
ред. Той се стреми към координиран подход към външната дейност – от търговията и 
международните партньорства до външната политика и политиката на сигурност и 
отбрана, подход, чрез който гласът на Европа звучи по-силно и по-единно по света. 
Също така работим в тясно сътрудничество със съседните държави, въвеждайки 
всеобхватна стратегия за отношенията ни с Африка и потвърждавайки европейската 
перспектива за страните от Западните Балкани. Отговорното глобално ангажиране 
означава също, че ЕС инвестира в партньорства и съюзи с трети държави, 
многостранни и регионални организации, при това не само с които споделяме общи 
ценности, но и с всички останали, с които ни свързват общи глобални цели, като 
например общият глобален отговор на пандемията от COVID и глобалните амбиции в 
областта на климата. 
 
Какво показват дебатите на многоезичната цифрова платформа досега? 
Идеите, изпратени по темата „ЕС по света“, обхващат различни въпроси, свързани с 
външната политика – от търговията до използването на мека сила и отбраната. Като 
цяло участниците призовават за по-силно присъствие на ЕС на световната политическа 
сцена: в политиката за съседство на Съюза, както и в отношенията с африканските и 
латиноамериканските държави например. Участниците в платформата смятат, че ЕС 
следва да бъде по-смел в упражняването на мека и твърда сила. От създаването на 
платформата досега тази тема е събрала общо 1 756 мнения, включително 541 идеи, 
1 083 коментара и 119 прояви. Различните идеи могат да бъдат групирани в следните 
теми: 
 

 Общи цели на външната политика на ЕС 

 Търговски политики 

 Отбрана 

 Вземане на решения 

 Разширяване 

 Политика за съседство и отношения с други страни 

 

Общи цели на външната политика на ЕС 

Участниците са на мнение, че ролята на ЕС се променя в контекста на нарастващите 

опасения във връзка с извънредната ситуация в областта на климата, променящия се 

баланс на икономическите и геополитическите сили, мащабните предизвикателства 

пред мултилатерализма и глобалната битка срещу COVID-19 (вж. примерната проява, 

вж. примерната идея). Ето защо няколко участници изразяват мнението, че ЕС следва 

да бъде по-смел в упражняването на мека и твърда сила (вж. примерна идея и друга 

примерна идея). 

Що се отнася до външната политика на ЕС, много идеи се отнасят до ролята, която ЕС 

следва да играе по отношение на правата на човека и демократичните ценности в 

световен мащаб. Призовава се за по-твърда позиция и предприемане на действия 

спрямо онези държави, които многократно нарушават международните конвенции и/или 

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/488
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/49
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/9010
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/36301
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договори в областта на правата на човека (вж. примерната идея). Например ЕС се 

насърчава да играе водеща роля в процеса на изграждане на мир между Израел и 

Палестина (вж. примерната идея). С тази тема се свързва и призив за обща основана 

на правила европейска система за износ на оръжия, за да се гарантира, че оръжията, 

„произведени в ЕС“, не подклаждат конфликти по света и не водят до нарушения на 

правата на човека (вж. идеята). 

 
Търговски политики 
В редица мнения по темата „ЕС по света“ се призовава за укрепване на търговските 
политики и реформиране на търговските споразумения в съответствие с ценностите на 
ЕС, като това се отнася и за правата на човека, и за екологичните стандарти (вж. 
примерната идея). Една от идеите, срещащи широка подкрепа, е да се реформира 
търговската и инвестиционната политика на ЕС и да се даде нов тласък на глобалния 
мултилатерализъм, като централно място заемат създаването на достойни работни 
места и защитата на основните права и правата на човека, включително правата на 
работниците и синдикалните права (вж. примерната идея). 
 
Отбрана 
Когато става въпрос за укрепване на твърдата сила на ЕС – което също се счита за 
изключително важно (вж. примерната проява) – участниците се застъпват за 
създаването на обща европейска армия (вж. примерната идея). Участниците предлагат 
и създаването на по-специализирани сили или институции на равнище ЕС, като 
например Европейска военна академия (вж. примерната идея). 
 
Вземане на решения 

Участниците считат, че е от решаващо значение ЕС да действа като солиден и единен 
субект на международната политическа сцена, за да запази и укрепи допълнително 
своята роля. В няколко мнения се обсъжда необходимостта от обща външна политика. 
Една от идеите, срещащи най-голямо одобрение по тази тема, застъпва 
необходимостта от обща външна политика и политика на сигурност, за да се гарантира 
безопасността на европейците, като същевременно се утвърждават демокрацията, 
правата на човека, върховенството на закона и опазването на околната среда в 
съседните държави и в световен мащаб (вж. идеята). 

Друга подтема е призивът за по-силно сътрудничество между държавите членки. 
Участниците подчертават необходимостта от прекратяване на конкуренцията между 
държавите членки на международно равнище, за да се запази доверието. Във връзка с 
това те предлагат посолствата на държавите – членки на ЕС, да бъдат заменени от 
едно-единствено посолство на ЕС, което да представлява и обединява всички държави 
– членки на ЕС. Това би означавало и единно членство на ЕС в международни 
институции, като например НАТО (вж. примерната идея). Освен това друга идея е 
създаването на общ паспорт на ЕС за всички европейски граждани (вж. примерната 

идея). 

В рамките на темата за вземането на решения участниците призовават за 

преосмисляне на правилото за единодушие. Една част от идеите изразява 

становището, че при настоящото положение с правилото за единодушие е възможно 

отделни държави членки да блокират общата външна политика (вж. примерната идея и 

друга проява). Това се възприема като проблем, тъй като пречи на ЕС да заеме 

надеждна, стабилна и силна позиция на световната сцена, както вече беше изтъкнато в 

предишната тема. Ето защо, в съответствие с изразената идея, ЕС следва да премине 

към система на гласуване с „абсолютно“ мнозинство. Една от идеите, които събират 

най-много одобрение по тази тема, дава подробно описание на система за гласуване с 

абсолютно мнозинство от държавите членки, подкрепена от обикновено мнозинство от 

членовете на Европейския парламент, за да може ЕС да предприема изпълнителни 

действия и да води реална и надеждна външна политика (вж. идеята). Както и при 

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/533
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/15182?locale=en&order=recent&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/63823
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/2503
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/13844?locale=en
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/22145
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/142?commentId=1188&locale=en
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1951
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/192
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/851
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/5281?locale=en&order=random&per_page=50
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/356
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/4390
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/159
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обсъжданията по темата за европейската демокрация, квалифицираното мнозинство 

също се представя като алтернатива на настоящото правило за единодушие (вж. 

примерната идея). 

И накрая, в една подтема се обсъждат правомощията на Европейския парламент. 

Участниците смятат, че макар Европейският парламент да подкрепя концепцията за 

обща външна политика и политика на сигурност (ОВППС) още от самото ѝ създаване и 

да се стреми да разшири нейния обхват, той все още има само периферна роля в 

определянето на външната политика на ЕС. Поради това участниците считат, че е от 

решаващо значение на Европейския парламент да се предоставят повече правомощия 

в областта на външната политика (вж. примерната идея). 

 

Разширяване 

В група мнения се обсъжда необходимостта от разширяване и интеграция на източните 

съседни държави като начин за защита на демокрацията в тези страни (вж. примерната 

идея), но също и с цел икономическа стабилност в рамките на ЕС (вж. примерната идея). 

Тези идеи са застъпени и в една от най-популярните идеи в рамките на тази тема, а 

именно продължаване на разширяването на ЕС с интегрирането на страните от 

Западните Балкани, за да се гарантират мирът и стабилността в региона (вж. идеята). 

Във връзка с това се отправя призив за пълно признаване на Косово (вж. примерната 

идея). 

 

Политика за съседство и отношения с други страни 

Една подтема се отнася до дипломатическото представителство на ЕС, като в общи 

линии участниците призовават институциите на ЕС да представляват и защитават 

интересите им по света по по-видим начин (вж. примерната идея). 

Въпреки че в повечето идеи има призив за по-обединен и интегриран ЕС, с което се 

засилва ролята на ЕС като световна сила на правото и правосъдието, който е отворен 

за взаимодействие с различни многостранни институции както на световно, така и на 

регионално равнище (вж. примерна идея и друга примерна идея), други искат ЕС да се 

съсредоточи върху ролята си на икономически фактор, както е бил първоначалният 

замисъл. В това отношение те считат, че ЕС не трябва да поема ролята на 

геополитически фактор, а по-скоро да запази основната си функция на общ 

икономически пазар. Някои участници считат, че тъй като ЕС не е суверенна държава, 

той не може да изпълнява политическа роля като глобален фактор (вж. примерната 

идея). 

Мненията по тази тема засягат по-специално политическите отношения на ЕС с Русия 

и Китай (вж. примерната проява). Участниците отбелязват необходимостта от коренно 

преосмисляне и преразглеждане и по-нататъшно реформиране на подхода на ЕС във 

външната политика чрез прилагане на по-смел подход в съответствие с това, което е 

обсъждано в предишните теми. Участниците на платформата обсъждат становището, 

че когато става въпрос за Китай, ЕС следва не само да разработи по-единна и по-строга 

позиция в дипломатическите си отношения предвид много различните системи на 

ценности, но и да разработи стратегия на Европейския съюз за чуждестранни 

инвестиции, за да противодейства на влиянието на Китай в световен мащаб, и по-

специално в развиващите се страни (вж. идеята). 

Що се отнася до отношенията на ЕС с африканските и латиноамериканските държави, 

участниците изразяват мнението, че трябва да има засилено партньорство и да се 

преразгледат търговските отношения (вж. примерната проява). Повечето участници 

призовават за по-силно партньорство между ЕС и Африканския съюз за укрепване на 

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/42109
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1730?per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/34486
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/31681
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/93
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/34554?=&order=most_commented&page=3&per_page=100&locale=
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/30065?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=&filter%5brelated_to%5d=&filter%5bsearch_text%5d=&locale=en&order=recent&per_page=50
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/20726?component_id=16&=&participatory_process_slug=EUInTheWorld&locale=
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/36301
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/21684?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/21684?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/70?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/750
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/397
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регионалния мултилатерализъм (вж. примерната идея). Други граждани призовават за 

по-силни двустранни партньорства между отделните държави членки и африканските 

държави на двустранна основа с цел справяне с миграцията и други заплахи за 

сигурността на Европейския съюз. Това обаче може да се постигне само ако 

отношенията загърбят запазването на икономическото и политическото наследство на 

бившите колониални системи (вж. идеята). Същото се отнася и за отношенията с 

Латинска Америка (вж. примерната идея). 

 

За повече информация: 

 По-силна Европа на световната сцена 
 Общи мерки на ЕС в отговор на COVID-19 
 Външни отношения на ЕС 
 Как ЕС предоставя помощ? Гражданска защита на ЕС 
 Глобална Европа: ползата от свободната и справедлива търговия 
 Отворена, устойчива и решителна търговска политика на ЕС 
 Европейска служба за външна дейност 
 Служба за инструментите в областта на външната политика 

 
Миграция: Управление на миграцията чрез предвидима, балансирана и надеждна 

система 

Справянето с миграцията изисква модерна система на Европейския съюз за миграция 

и убежище, управление на границите, сътрудничество с партньорските държави и 

борба с контрабандата на мигранти. Това също означава защита на бягащите от 

насилие и интегриране на новодошлите в нашето общество. 

 

Какво прави ЕС? 

За да може ЕС да осигури общи решения, миграцията изисква балансиран и 
приобщаващ подход. 

Комисията предложи редица законодателни предложения в рамките на своя „Нов пакт 
за миграцията и убежището“ като част от всеобхватен подход за справяне с миграцията. 
Той е насочен към подобряване на сътрудничеството с държавите на произход и 
транзитно преминаване, осигуряване на ефективни процедури, безопасни законни 
маршрути, успешна интеграция на мигрантите, които имат право да останат в ЕС, и 
връщане на онези, които нямат такова право. ЕС поставя акцент и върху укрепването 
на външните граници, подобряването на управлението на границите, включително чрез 
въвеждане на нови информационни системи, както и върху борбата с контрабандата на 
мигранти. 

Какво показват дебатите на многоезичната цифрова платформа досега? 

 

От стартирането на платформата досега темата за миграцията е събрала общо 1157 

мнения, включително 306 идеи, 827 коментара и 24 прояви. Мненията по тази тема 

разкриват три общи тенденции. От тях една ясно очертана група мнения настоява за 

повече действия за контрол и намаляване на миграцията, а друга – за по-голяма 

солидарност и по-добри процедури за интегриране. Една група участници се застъпва 

за среден път, а именно насърчаване на международната мобилност, но само между 

икономически развитите демокрации. Анализират се съответно следните теми: 

 

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1194
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/61979?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1553?locale=en&order=recent&page=6&per_page=50
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world_bg
https://europa.eu/european-union/coronavirus-response_bg
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/bg/chapter/213/the-eu-s-external-relations
https://www.consilium.europa.eu/bg/policies/civil-protection/
https://www.consilium.europa.eu/bg/policies/civil-protection/
https://www.consilium.europa.eu/en/eu-free-trade/
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2243
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_bg
https://ec.europa.eu/fpi/index_en
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 Нерегулираната миграция от държави извън ЕС като заплаха 

 Хуманистична позиция по въпросите на миграцията 

 Законна миграция 

 Насочване на вниманието към първопричините на миграцията 

 Граничен контрол 

 Интегриране 

 Улесняване и подпомагане на придобиването на гражданство на ЕС 
 

 

Нерегулираната миграция от държави извън ЕС като заплаха 

Коментиращите изразяват ясно своите идеи и мнения по темата за миграцията. Сред 

очертаващите се теми е усещането, че миграцията от държави извън ЕС е заплаха за 

цивилизацията, идентичността, ценностите и културата на ЕС (вж. примерната идея). 

Участниците изразяват мнения и виждания, че миграцията от държави извън ЕС 

допринася за тероризма и за създаването на гета и „забранени“ зони в ЕС (вж. идеята). 

Тези участници призовават за мерки за ограничаване на миграцията от държави извън 

ЕС, по-строга политика на репатриране и стратегии за възпрепятстване на мобилността 

на мигрантите, като например по-строг граничен контрол (вж. примерната идея). 

Хуманистична позиция по въпросите на миграцията 

Участниците с противоположни възгледи призовават за решения за борба с 

незаконната миграция и за имиграционна политика на ЕС с по-лесни и по-достъпни 

процедури за предоставяне на убежище в държавите на произход, законни и безопасни 

миграционни маршрути и борба с трафика на хора, за да се избегне смъртта на бежанци 

по границите на ЕС (вж. примерната идея). И накрая, някои участници настояват за 

правна рамка за спиране на депортирането на интегрирани лица и семейства в 

несигурни държави на произход (вж. идеята). 

Законна миграция 

В рамките на темата за законната миграция тези, които се застъпват за по-строги 

миграционни политики, призовават за обща политика на ЕС за селективна миграция, с 

квоти, по-строг подбор и строги процедури за приемане (вж. примерната идея). Някои 

считат, че за по-ефективното регулиране на миграционните потоци е необходима 

европейска точкова имиграционна система (вж. идеята). 

Мненията, които са по-отворени към миграцията, също настояват за единен и по-

ефективен подход, но в по-голяма степен в съответствие с правата на човека и 

(социалните) европейски ценности. Например, в някои от изразените мнения се 

обсъжда по-конкретно единна и ефективна процедура на ЕС за предоставяне на 

убежище (вж. идеята), като се посочва и необходимостта от реформа на Дъблинската 

конвенция, за да се предотврати неравномерното разпределение на лицата, търсещи 

убежище, и мигрантите (вж. примерната идея). Гражданите се застъпват и за политика 

на ЕС в областта на трудовата миграция или стратегии на ЕС за наемане на студенти и 

квалифицирани служители от страни от третия свят. Във връзка с това един гражданин 

подчертава необходимостта от увеличаване на компетенциите на ЕС в областта на 

миграцията, за да може да се гарантира управлението на миграцията в съответствие с 

принципите и ценностите на Съюза (вж. идеята). 

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/5245?locale=en&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/21088
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/11491
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/19837
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/15219
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/27886
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/4324
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/17824
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/27836
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13311
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Група респонденти подкрепя идеята за насърчаване на селективен вид имиграция. Тези 

участници обикновено възприемат миграцията положително заради икономическите 

предимства, които тя създава. Те предлагат таргетиране на конкретни държави, за да 

бъдат привлечени техни таланти (вж. идеята), или облекчаване на критериите за 

мобилност между икономически напредналите демокрации, както на Запад, така и в 

Азия, особено в контекста на споразуменията за свободна търговия (вж. идеята). 

В някои от изразените мнения се засягат и въпроси, свързани с неравенството, които 

влияят върху съществуващия процес на търсене на убежище. Подчертава се например 

фактът, че делът на мъжете, търсещи убежище, е значително по-висок от този на 

жените или семействата, търсещи убежище (вж. идеята). Други съобщават за 

трудностите, пред които са изправени търсещите убежище ЛГБТИ и призовават за по-

голяма защита и преводаческа подкрепа за тази група (вж. идеята). 

Насочване на вниманието към първопричините на миграцията 

С поглед към бъдещето на Европа участниците подчертават необходимостта от 

справяне с първопричините за миграцията, за да се преодолеят миграционните 

проблеми, пред които е изправен ЕС в момента. 

Предложенията в това отношение варират от установяването на равноправни търговски 
отношения, инвестирането в повече планове за помощ за развитие и академично 
обучение до професионалното развитие на хората, живеещи в страни от третия свят 
(вж. идеята). 

Една отделна група мнения упреква ЕС за това, че е допринесъл за регионалната 
дестабилизация, например чрез европейско военно участие или дестабилизиране на 
субсидирания износ на селскостопански продукти за развиващите се страни (вж. 
идеята). 

Граничен контрол 

Двете противоположни позиции относно миграцията са застъпени и по темата за 
граничния контрол. 

Като цяло има подкрепа за по-организирани и координирани усилия по отношение на 
граничния контрол, с призиви за по-всеобхватен граничен контрол, включително орган 
за отблъскване (вж. примерната идея), по-голяма подкрепа за Frontex, с по-добро 
определяне на нейните функции (вж. идеята) и правно обвързващ подход към усилията 
за търсене и спасяване в Средиземно море (вж. идеята). 

В други мнения се призовава за по-голяма солидарност и зачитане на правата на 
човека. Обсъжданите тук идеи са например централизирана система на ЕС за 
разпределение, основана на солидарността, финансиране, с което да се подобрят 
граничните приемни инфраструктури (жилищно настаняване и храна), или 
наднационална агенция, отговаряща за европейските бежански лагери, управлявана 
съвместно от различни държави и финансирана със средства от ЕС (вж. примерната 
идея). 

Интегриране 

Друга тема в областта на миграцията засяга идеите за обсъждане на интеграцията с 
призиви за проследяване на напредъка на мигрантите, за да се гарантира пълно 
интегриране в държавите – членки на ЕС. Една идея вижда голям потенциал в 
признаването и по-нататъшното активизиране на мигрантите и членовете на 
приемащите общности като носители на промяна (вж. идеята). Образованието се 
възприема като имащо решаващо значение за интеграцията, за което езикът и 
европейските ценности играят централна роля. Във връзка с това участниците смятат, 

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/2580
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/14565
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/14852?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/57751?locale=fr
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/14066
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/22541
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13071
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/62703
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/16006
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/1526
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/30625
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че са необходими достатъчно финансирани програми в подкрепа на включването на 
децата мигранти в училищна възраст в обществената образователна система (вж. 
идеята). Участниците изразяват мнение, че географското разпределение на мигрантите 
е решаващо за постигането на интеграция (вж. примерната идея) и за недопускане да 
се създават гета (вж. идеята). Отправят се призиви за информационни кампании и 
програми за повишаване на осведомеността на гражданите на ЕС за борба с расизма, 
за да се премине към действително приобщаващо общество. Във връзка с мненията 
относно расизма и изключването от пазара на труда се отправят призиви за равно и 
справедливо третиране на законно пребиваващите граждани на трети държави (вж. 
идеята). 
 

Улесняване и подпомагане на придобиването на гражданство на ЕС 

Някои участници се оплакват от липсата на права на постоянно пребиваващите в ЕС. 
Те отбелязват, че Съюзът не предоставя право на глас на постоянно пребиваващите, 
които живеят отдавна в ЕС, нито други предимства, които биха могли да направят 
кандидатстването за гражданство на ЕС по-привлекателно (вж. идеята). 
 
Според някои участници този въпрос е особено належащ, когато става въпрос за 

британски граждани, които са живели в ЕС преди излизането на Обединеното 

кралство от Съюза. Една от идеите, водещи до противоречиви дискусии, е 

въвеждането на ускорена процедура за получаване на права в целия ЕС за 

британските граждани, които са живели в ЕС преди излизането на Обединеното 

кралство от Съюза (вж. идеята). 

 

За повече информация: 

 Нов пакт за миграцията и убежището 
 Миграция 
 Миграция и убежище: данни и факти 
 Политика на ЕС в областта на миграцията и убежището 
 Укрепване на външните граници 
 Информационни системи в подкрепа на политиките в областта на 

убежището и миграцията 
 
 

Научете повече за всички политики и дейности на ЕС: 

 Уебсайт на Европейския парламент 
 Уебсайт на Съвета на ЕС 
 Уебсайт на Европейската комисия 

 

Настоящият документ е изготвен от общия секретариат на Конференцията за 
бъдещето на Европа.  

Моля следвайте цифровата платформа на Конференцията за бъдещето на 
Европа (www.futureu.europa.eu), за да видите повече информация и да 
прочетете постовете на други граждани, които вече са публикували своите 
идеи и разсъждения. За да научите повече за представените досега идеи, 
вижте и първия междинен доклад на платформата.  

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/21946
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13140
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/8977
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/17988
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/35179?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/210?locale=fr
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_bg
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/mighratsiiata
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/mighratsiiata/20170629STO78630/mighratsiia-i-ubezhishche-v-es-danni-i-fakti
https://www.consilium.europa.eu/bg/policies/migratory-pressures/
https://www.consilium.europa.eu/bg/policies/strengthening-external-borders/
https://www.consilium.europa.eu/bg/policies/it-systems-in-the-area-of-freedom-security-and-justice/
https://www.consilium.europa.eu/bg/policies/it-systems-in-the-area-of-freedom-security-and-justice/
https://www.europarl.europa.eu/portal/bg
https://www.consilium.europa.eu/bg/
https://ec.europa.eu/info/index_bg
http://www.futureu.europa.eu/
https://futureu.europa.eu/pages/reporting
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