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Министерският съвет одобри позицията на България за редовното заседание на Съвет „Общи
въпроси”, което ще се проведе на 7 февруари в Брюксел. Страната ни ще бъде представлявана от
заместник министър-председателя по подготовката на Българското председателство на Съвета на
ЕС Деница Златева.
В рамките на срещата ще се проведе дискусия по подготовката за заседанието на Европейския
съвет на 9 и 10 март. Темите, които ще бъдат включени в дневния ред, са „Работни места, растеж и
конкурентоспособност”, „Сигурност” и „Външни отношения”.
България ще изтъкне значението, което постигането на бърз, устойчив и приобщаващ растеж и
създаването на заетост имат за поддържането на конкурентоспособността на европейската
икономика и на европейския социален модел, но и за повишаването на доверието на европейските
граждани към ЕС.
В частта „Сигурност“ България ще подчертае необходимостта от ускорени усилия за постигане на
конкретни резултати по законодателните предложения, свързани с подобряването и
усъвършенстването на информационната и техническа осигуреност в областта на вътрешната
сигурност и граничния контрол. България, съвместно с други държави-членки, ще подчертае и
необходимостта от включване на темата „Миграция” към дневния ред на предстоящото заседание
на Европейския съвет.
Съвет „Общи въпроси” ще направи преглед и на изпълнението на Заключенията на Европейския
съвет от 15 декември 2016 г., като държавите-членки ще имат възможност да изразят своите
виждания по последващите действия в областите миграция и външни граници, вътрешна и външна
сигурност, икономическо и социално развитие, младеж.
България ще подчертае значението на ефективността на цялостния набор от мерки в областта на
миграцията и охраната на външните граници на Съюза. Ще изтъкне необходимостта от
продължаване на подкрепата за всички държави-членки на предна линия и от по-нататъшен
ангажимент за прилагане на договореностите с Турция. България ще настоява в рамките на
преговорите по реформата на Общата европейска система за убежище за приемането на единен
списък на ЕС на „сигурни трети страни/страни по произход”, който да функционира заедно с
националните списъци на сигурните страни при разглеждането на молби за предоставяне на
убежище.
България ще даде положителна оценка за постигнатия напредък в посока завършване на Единния
пазар и на Цифровия единен пазар, на Банковия съюз и на Съюза на капиталовите пазари. Ще
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подчертае значението на мерките в подкрепа на социалната кохезия и на интегрирането на
младите хора за превенцията на радикализацията в европейските общества.
По време на заседанието Европейската комисия ще представи своята Комуникация до Европейския
парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите
относно „Следващи стъпки за устойчиво европейско бъдеще. Европейски действия за устойчивост”.
Решението на правителството е прието неприсъствено.
Тагове: Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.
[2]

НачалоАктуалноРесурсиИнициативиПредседателство на ЕС

Контакт с Gateway Europe За нас
Copyright © 2003-2022 Europe.bg / ISBN 954-91317-1-8
Source URL: https://www.europe.bg/bg/articles/news/2017/02/07/odobrena-e-bulgarskata-poziciya-za-zasedanie-na-suvet-obshtivuprosi
Връзки
[1] https://www.europe.bg/bg/articles/news
[2] https://www.europe.bg/bg/tags/bulgarskoto-predsedatelstvo-na-suveta-na-evropeyskiya-suyuz-prez-2018-g

2

