
ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТИКИ

ЕВРОПЕЙСКИ И НЕЕВРОПЕЙСКИ АЛТЕРНАТИВИ ПРЕД ТУРЦИЯ
 В ПРОЦЕСА НА ЕВРОИНТЕГРАЦИЯТА

Цели на проекта

Целта на проекта "Европейските и неевропейските алтернативи пред Турция в
процеса на европейска интеграция и последствията от тях за Европейския съюз и
съседните на Турция държави. Позициониране на България в дебата за членството на
Турция в ЕС" е насочена към създаване на необходимите предпоставки за
провеждането на информирана дискусия относно посоката и съдържанието на
европейския интеграционен процес и не-европейските алтернативи пред Турция.

Средства за реализирането на проекта

Систематизиране на информационен ресурс: създаване на база данни,
съдържаща документи, експертни анализи, публикации, уебстраници и други
материали, свързани с темата за членството на Турция в ЕС – на български,
английски, немски и частично на турски език; Непрекъснато проследяване на
актуалните вътрешно- и външно-политически процеси в Република Турция и
съседните държави, включително медиа мониторинг и участие във форуми и
срещи по темата; Проследяване и събиране на аналитични материали и
мнения за членството на Турция в ЕС от източници в Близкия Изток и Русия.
Систематизиране на експертен ресурс: създаване на база данни от
организации, академични институции и експерти, работещи по темата – от
България, Турция, съседните на Турция страни и страните от ЕС. Част от тази
задача се покрива от вече създадената база данни на организации от новите
страни членки на ЕС, страните кандидатски и държавите, участващи в
Европейската политика за съседство.
Работа в консултативен режим и партньорство: голяма част от работата по
проекта ще се осъществява в режим на консултации с идентифицираните
експерти и заинтересованите страни, в това число сформиране на работна
група.

Статус на проекта

В процес на реализация

Резултати

Генериране на експертен ресурс по темата за членството на Турция в ЕС;
създаване на експертна мрежа;
Изграждане на потенциал за формулиране на информирани позиции и участие
в политики, свързани с темата в България;
Утвърждаване на ролята на България като домакин на ежегодна конференция
за проследяване на напредъка и формулиране на общи политики, свързани с
европейската интеграция и регионалната стабилност.
Утвърждаване на конференцията като отворен форум за обмен на
разнообразни мнения и "външен поглед" върху бъдещето на Европа.

Експерти и Партньори

Държавни институции – Министерствата на външните работи на България и
Турция; представители на преговарящия екип на Турция;
Европейски институции – представители на Европейската Комисия и
Европейския парламент
Независими институции – експерти и анализатори от НПО и аналитични и
академични институции от България, Турция, Гърция, Русия, Грузия, Армения,
Азербайджан, Иран, Ирак, Сирия.

Финансиране

Институт "Отворено общество" - Европа
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