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ЗАЩИТЕТЕ СЕБЕ СИ И ДРУГИТЕ
ОТ РАЗПРОСТРАНЕНИЯ COVID19

Интеграция на мигрантите: Комисията
стартира обществена консултация и
призовава за експертна група относно
възгледите на мигрантите
Добре управляваната миграция към Европа допринася за
нашите общества, култура и икономика. Интеграцията и
социалното включване на хора с мигрантски произход са
от решаващо значение за културния обмен и
сближаването на общността. Той също така помага за
преодоляване на пропуските в уменията, недостига на
работна ръка и за повишаване на икономическите
резултати като цяло. В момента в ЕС твърде много
мигранти са
изправени пред предизвикателства по отношение на
безработицата, липсата на възможности за образование
и обучение и ограничено социално взаимодействие в
рамките
на
по-широките
си
общности
предизвикателства,
които
адекватните
публични
политики могат да превърнат във възможности.
Отговорността за политиките за интеграция е преди
всичко на държавите-членки. ЕС обаче е въвел голямо
разнообразие от мерки за стимулиране и подкрепа на
националните власти, но също така и на местните и
регионалните власти и гражданското
общество в усилията им за насърчаване на интеграцията.
Това включва специално финансиране и инструменти за
социално и икономическо сближаване в държавитечленки.

МОЖЕТЕ ДА НАМАЛИТЕ ШАНСОВЕТЕ
СИ
ЗА
ЗАРАЗЯВАНЕ
ИЛИ
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
НА
COVID-19,
КАТО
ВЗЕМЕТЕ
НЯКОИ
ПРОСТИ
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ:
Редовно и старателно почиствайте
ръцете
си с алкохолна основа или ги
измивайте
с вода и сапун.
Поддържайте поне 1 метър (3 фута)
разстояние между себе си и другите
Избягвайте да ходите на места с
много хора.
Избягвайте да докосвате очите, носа
и устата.
Бъдете в течение на най-новата
информация
от
надеждни
източници, като СЗО или вашите
местни и национални здравни
органи.
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Обществена консултация и обаждане
Обществена консултация и обаждане През юли 2020 г. Комисията започна обществена консултация
в целия ЕС, за да събере мнения за нови действия, които могат да бъдат предприети на равнище ЕС
за насърчаване на интеграцията и социалното приобщаване на мигрантите и хората с мигрантски
произход. Комисията също така обяви покана за кандидатстване за създаване на експертна група,
съставена от лица с мигрантски произход, които да участват в разработването и прилагането на
политиките за миграция, убежище и интеграция. Включването на мигранти, кандидати за убежище
и бежанци е от съществено значение, за да направят политиките по-ефективни и по-добре
съобразени с нуждите на място. Както с консултацията, така и с експертната група Комисията се
стреми да събере принос от широк кръг заинтересовани
страни, включително национални, регионални и местни власти, организации на гражданското
общество, социални и икономически партньори, предприятия, доставчици на образование и
обучение, академични среди, култура и спорт организации, мигрантски организации и частни лица.
Резултатите от консултацията ще допринесат за разработването на Плана за действие за
интеграция и включване, обявен в работната програма на Комисията. Публичната консултация ще
бъде достъпна на всички официални езици на ЕС до 21 октомври 2020 г. Поканата за
кандидатстване за член на експертната група на Комисията по възгледите на мигрантите ще бъде
отворена до 21 септември 2020 г.

За повече информация:
Публична консултация относно
интеграцията и приобщаването на
мигранти и хора с мигрантски
произход
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/con
sultationintegrationmigrants
Покана за кандидатстване за член
на експертната група на Комисията
относно възгледите на мигрантите
https://ec.europa.eu/transparency/regexp
ert/index.cfm?do=calls.calls_for_app
Европейски уебсайт за интеграция
https://ec.europa.eu/migrant-integration/

WebSite: www.migrantinclusion.eu.
Facebook: https://www.facebook.com/Lets-work-for-a-real-migrants-inclusion-304869633653912
Podcasts: https://soundcloud.com/search?q=LWRMI
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