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Тема на седмицата 
 

 

 

 

 

 

Инвестиционният план на ЕС: Европа стимулира растежа 
 

 

Инвестиционният план за 315 млрд. евро, предложен от Жан-Клод Юнкер, получи 

подкрепата на Европейския парламент през юни 2015 г. Целта е да се стимулират нови 

проекти, създаващи заетост и подкрепящи икономическото възстановяване. Как ще 

работи създаденият Европейски фонд за стратегически инвестиции и откъде ще дойдат 

парите?  

Планът беше лансиран в края на миналата година от новоизбрания председател на 

Европейската комисия Жан-Клод Юнкер. През юни 2015 г. депутатите одобриха 

практическите аспекти, свързани с учредяването на Европейски фонд за стратегически 

инвестиции. Парламентът измени финансовата структура на фонда и се сдоби с право да 

одобрява неговите ръководители и да упражнява демократичен контрол върху него. За 

повече информация и видео натиснете ТУК 

 

 

 

 

Източник: страницата на Европейския парламент 

 

 

 

Събития в Народното събрание 

Събития от изминалата седмица 

 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/content/20150717STO83411/html/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-%D0%95%D0%A1-%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B0
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Цецка Цачева: Толерантността и взаимното уважение са ключът за постигане на 

единството в цяла Европа 

 

Толерантността и взаимното уважение са ключът за постигане на единството в 

цяла Европа. За България, за Народното събрание външната политика и политиката за 

сигурност на ЕС трябва да бъдат единни, каза председателят на Народното събрание 

Цецка Цачева на среща с върховния представител на Европейския съюз по въпросите на 

външните работи и политиката на сигурност Федерика Могерини. 

На разговора на 23 юли 2015 г. в Народното събрание присъстваха председателите 

на парламентарните комисии по външна политика, по отбрана и по европейските въпроси 

и контрол на европейските фондове, както и председатели на парламентарни групи. 

Ценя работата на парламентите не само по въпросите на вътрешната политика, но 

най-вече в сферата на парламентарната дипломация и външната политика, подчерта на 

срещата Федерика Могерини. Парламентите могат да допринесат много за европейската 

външна политика, която трябва да оформим заедно като европейци, добави тя. Само 

заедно можем да се справим с предизвикателствата, пред които сме изправени, посочи 

Федерика Могерини. 

Федерика Могерини прояви интерес за парламентарния дебат и приоритети във 

връзка с външната политика на ЕС. Тя поиска да научи каква трябва да бъде 

европейската външна политика, за да отговори на очакванията на българските граждани. 

Проблемите, които се дискутират в ЕС, са и проблеми от дневния ред на 

парламента, отбеляза председателят на Народното събрание. И като пример за това 

Цецка Цачева посочи сигурността на ЕС като цяло, както и тази на неговите граждани, 

миграционната вълна, близостта в географски план с кризата между Украйна и Русия. 

Народните представители в 43-ото Народно събрание осъзнаваме отговорността, 

която носим за сигурността на всички граждани на ЕС, подчерта председателят на 

парламента. 

България има поведение на Шенгенска държава, изпълнили сме критериите и 

техническите условия за присъединяване към това пространство, добави тя. Убедени сме, 

че скорошното присъединяване на България и Румъния към Шенген ще доведе до по-

голяма сигурност на целия ЕС, заяви Цецка Цачева. 

 

 

 

 

Предстоящи събития  
 

28/07/2015 

11:00 Пленарно заседание (извънредно заседание) 

28/07/2015 

13:30 Заседание на Комисия по бюджет и финанси  

28/07/2015 

13:30 Заседание на Комисия по външна политика  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.parliament.bg/bg/plenaryprogram/ID/864
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2330/sittings/ID/7702
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2333/sittings/ID/7703
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Годишна работна програма   

 

 

Годишна работна програма по въпросите на Европейския съюз (2015 г.)  

 

 

 

 

Новини от България свързани с ЕС 
 

 

България и Турция получават 25 млн. евро от ЕС за 

сътрудничество в опазване на околната среда и 

устойчив туризъм 

 

 

Защита на околната среда, запазване на 

природните и културните ценности и развитие на 

устойчив туризъм са основните приоритети на новата 

програма за трансгранично сътрудничество между 

България и Турция. Тя беше одобрена от Европейската комисия в четвъртък, 23 юли 2015 

г. Финансиране е предвидено и за мерки, насочени към подобряване на научните 

изследвания и конкурентоспособността в граничните региони, за да не бъдат напускани 

от младите и образовани хора, съобщават от ЕК. 

"Близо 50-те милиона лева от Европейския съюз ще подобрят сътрудничеството с 

нашите съседи в сферата на устойчивия туризъм, опазването на околната среда и 

културата. Особено е важно да работим заедно, за да пазим природните си богатства и да 

успяваме да действаме бързо в случай на природни бедствия. За България това е нова 

възможност за инвестиции и създаване на работни места в пограничните райони на 

страната.", каза Кристалина Георгиева, заместник-председател на Европейската комисия 

с ресор бюджет и човешки ресурси. 

Корина Крецу, европейски комисар по регионалната политика, заяви: "Програма 

ще подпомогне хората, които живеят в граничните райони на България и Турция. Нашите 

трансгранични програми показват най-добре как Европейският съюз обединява различни 

общности за намиране на общи решения на общите проблеми. Благодарение на тази 

програма сътрудничеството може да донесе много предимства на хора в граничните 

области – като нови работни места, изследвания и иновации, туризъм." 

Трансграничната програма България – Турция покрива 3 гранични региона в 

България и 2 турски провинции. Тя е на стойност почти 30 милиона евро, като над 25 

милиона евро се осигуряват от ЕС чрез Инструмента за предприсъединителна помощ. 

Сред очакваните резултати са: 

Превенция и ограничаване на последствията от природните бедствия и 

катастрофи, свързани с човешката дейност, в граничните райони чрез повишаване на 

капацитета и подготовката за ранно предупреждение и бърза реакция; почистване и 

презалесяване на речните брегове; създаване на трансгранични планове за териториално 

управление; повишаване на информираността и подготовката на населението. 

Подобряване на капацитета за опазване на околната среда, устойчиво използване 

и управление на общите природни ресурси чрез трансграничен обмен на знания и добри 

http://www.parliament.bg/pub/EUBUL/Dokladi2009.pdf
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практики, пилотни инвестиции в зелена инфраструктура и обучения на целеви групи от 

населението. 

Подкрепа за правилното управление на териториите в граничните райони, особено 

по отношение на морското пространство. 

Петте региона включени в трансграничната програма България – Турция са: 

България: област Бургас, област Ямбол, област Хасково 

Турция: провинция Одрин, провинция Лозенград 

Програма се концентрира върху следните два приоритета: 

Околна среда 

Устойчив туризъм 

Програмата се управлява от Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството на Република България 

 

Още по темата: ТУК 

 

 

 

Източник: Europe.bg 

 

 

 

Новини от европейските институции  

Събития от изминалата седмица в европейските институции 

 
Седмицата в Европейския парламент  

 

 

Нещата, които трябва да знаете, когато пътувате в чужбина 

 

 

Всички обичаме да пътуваме, но знаете ли какво да правите, ако 

нещата се объркат - при спешен случай, ако полетът Ви е отменен или 

загубите паспорта си? Ето няколко основни съвета, които ще направят 

живота Ви по-лесен.  

1) Ако имате нужда от спешна помощ (от полицейските, 

медицинските, противопожарните служби): обадете се на 112 - това е 

безплатен телефонен номер за спешни случаи в целия ЕС (работи и в 

други страни като Швейцария и Южна Африка) 

2) Не забравяйте своята безплатна европейска 

здравноосигурителна карта, която можете да получите от националния си 

доставчик на здравноосигурителни услуги. Тя Ви дава право да получите 

спешна медицинска помощ в 28-те страни-членки на ЕС, както и в 

Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария при същите условия и 

цени (в някои страни и безплатно) като осигурените в съответната 

страна. 

3) При проблеми с пътуването: според европейските разпоредби 

имате право на компенсации в случаи на дълго забавяне (между 1 и 5 

часа в зависимост от начина на транспорт), отмяна на пътуване или отказ 

от достъп до превозното средство. Освен това превозвачът следва да осигури помощ на 

пътниците (от храна до настаняване), които изчакват забавен превоз или пренасочване. 

http://ec.europa.eu/bulgaria/press_corner/news/240715_transborder_cooperation_funds_bg.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/safety/emergency/index_bg.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=bg
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=bg
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Научете повече за правата си като пътници 

4) Ако бъдете арестуван, загубите паспорта си или се нуждаете от консулски 

услуги в страна извън ЕС, но Вашата страна няма дипломатическа мисия в съответната 

страна, можете да се обърнете към посолството или консулската служба на която и да е 

друга страна-членка. Вие имате право на помощ при същите условия, които се предлагат 

на гражданите на съответната страна.   

5) Няма нужда да изключвате телефона си в друга страна-членка, тъй като можете 

да говорите и да ползвате Интернет все по-евтино. На 30 юни 2015 г. Парламентът и 

Съветът постигнаха споразумение за премахване на таксите за роуминг в ЕС от 15 юни 

2017 г. Прочетете повече за настоящите максимални цени и за по-нататъшните 

намаления в близко бъдеще. 

 

 

 

Миграционната криза: депутати в ЕП настояват за 

повече солидарност при посещение в Сицилия 

 

Страни като Италия и Гърция трябва да получат 

повече подкрепа от ЕС за справяне с потока от хора, 

търсещи убежище, заявиха депутати от Европейския 

парламент при посещение на италианския остров 

Сицилия от 22 до 24 юли 2015 г. „Италия изразходва 

над 1 млрд. евро годишно, за да се грижи за онези, 

които прекосяват Средиземно море. Границите на Италия са граници на ЕС и по-доброто 

управление на миграционните потоци е наша обща отговорност“, каза Жан Артюи (АЛДЕ, 

Франция), съпредседател на делегацията на ЕП.  

Другата съпредседателка на делегацията Илиана Йотова (С&Д, България) изрази 

разочарование от срещата на министрите на вътрешните работи в ЕС на 20 юли, на която 

страните-членки се договориха да приемат на своя територия 32 000 търсещи убежище от 

Италия и Гърция в рамките на две години вместо 40 000, както предлагаше Европейската 

комисия. „Виждаме ендемична липса на солидарност сред страните-членки на ЕС. Страни 

като Италия, Гърция, Малта и България са оставени сами да се справят със световен 

проблем“, заяви г-жа Йотова. 

Комисията по граждански свободи на ЕП одобри на 16 юли плановете на 

Европейската комисия за извънреден механизъм за преразпределение в рамките на ЕС на 

поне 40 000 души, търсещи убежище. Парламентът настоява за засилване на общата 

политика за предоставяне на убежище и за налагане на обвързващи квоти на страните-

членки за приемане на бежанци. 

Депутати от парламентарните комисии по бюджети и граждански свободи бяха в 

Сицилия, за да се запознаят с условията за посрещане на хора, търсещи убежище. Те 

посетиха приемни центрове в Поцало и Минео и се срещнаха с официални лица от 

италианското правителство и местните власти, както и с представители на 

неправителствени организации, на Европейската агенция за външните граници Фронтекс 

и на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището. 

 

 

 

 

Източник: страницата на Европейския парламент 

 

 

 

 

http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/index_bg.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/money-charges/mobile-roaming-costs/index_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/content/20150714STO81613/html/
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/content/20150714STO81613/html/
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/content/20150519STO56415/html/Migration-MEPs-debate-EU-response
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Седмицата в Съвета  

 

Заключения на Съвета относно дипломацията по въпросите на климата 

 

1. Като припомня заключенията си от юли 2011 г. и юни 2013 г., както и 

дискусията на заседанието на Съвета по външни работи през януари 2015 г., когато бе 

одобрен план за дипломатически действия по въпросите на климата, Съветът прие 

следните заключения:  

2. Изменението на климата, както се подчертава от последните научни 

констатации на Междуправителствения комитет по изменението на климата (IPCC), е 

решително глобално предизвикателство, което, ако не бъде разгледано в спешен 

порядък, ще изложи на риск не само околната среда, но и икономическия просперитет, 

намаляването на бедността, устойчивото развитие, а в по-широк план — мира, 

стабилността и сигурността в световен мащаб. Преходът в цял свят към сигурен, устойчив 

път на развитие, който се характеризира с ниски нива на въглеродни емисии и 

устойчивост на изменението на климата, е предпоставка за сигурно и стабилно бъдеще.  

3. Справянето с все по-рисковите заплахи, произтичащи от изменението на 

климата, включително потенциалните конфликти и нестабилност, свързани със сигурния 

достъп до храна, вода и енергия, изисква ефективни външнополитически инициативи и 

реакции на световно равнище и на равнището на ЕС. Съветът е ангажиран с намирането 

на решение на свързаното със сигурността измерение на изменението на климата, 

включително чрез развиване на дипломатическа дейност по въпросите на климата, като 

неразделна част от своята външна политика, и приветства публикуването на доклада на 

Г-7 „Нов климат за мир“, поръчан по време на британското председателство на Г-7 и 

завършен при германското председателство на Г-7, както и подетия от Испания в Съвета 

за сигурност на ООН на 30 юни дебат относно ролята на изменението на климата като 

фактор за увеличаване на заплахите пред глобалната сигурност. В този контекст Съветът 

очаква актуализация на доклада на генералния секретар от 2009 г. „Изменението на 

климата и възможните последици от него за сигурността“. 

4. Съветът припомня, че 21-вата конференция на страните в Париж трябва да 

постигне правнообвързващо, приложимо за всички страни споразумение, което да бъде 

всеобщо, устойчиво, с широко участие, динамично и амбициозно и да предоставя 

стабилна рамка по отношение на правилата и прозрачността, за да се гарантира 

доверието между страните. Освен това Съветът потвърждава отново, че Парижкото 

споразумение трябва да търси по балансиран начин решение на въпросите, свързани със 

смекчаването на последиците от изменението на климата, приспособяването, 

финансирането, технологиите, изграждането на капацитет, прозрачността на действията, 

както и да подкрепя и отразява променящите се геополитически и икономически 

реалности и предизвикателства в света.  

5. Въпреки силната политическа мобилизация на най-високо равнище и все по-

големия брой държави, които са представили планирани национално определени приноси 

(INDC), Съветът отбелязва със загриженост бавния напредък на преговорния процес по 

РКООНИК. Съветът приветства вече представените INDC и настоятелно призовава всички 

останали страни, и по-специално големите икономики, да предложат амбициозни INDC 

във възможно най-кратък срок. С оглед на ускоряването на процеса Съветът приветства 

мобилизирането на действащото перуанско председателство и на встъпващото френско 

председателство в подкрепа на международните преговори в областта на климата и 

включването на министрите на ранен етап в процеса, за да се намери решение на 

основните елементи на преговорите и да се използва всеки международен форум, за да 

се преодолее разминаването между високото равнище на политически импулс и 

преговорния процес. 
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6. Във връзка с това Съветът приветства декларацията на лидерите от срещата на 

върха на Г-7 през юни, както и факта, че изменението на климата бе разгледано като 

приоритет по време на неотдавнашните срещи на върха, например на срещата на върха 

ЕС—CELAC и срещите на върха ЕС—Китай. Съветът подчертава, че е важно въпросът за 

изменението на климата да продължи да заема водещо място в дневния ред на 

предстоящите срещи на върха.  

7. Съюзът подчертава твърдия си ангажимент за сътрудничество с развиващите се 

страни и държавите с бързо развиващи се икономики по въпросите на приспособяването 

към изменението на климата и смекчаването на последиците от него и изтъква своя 

значителен принос за финансирането на борбата с изменението на климата, включително 

чрез Зеления фонд за климата, и други средства за изпълнение, както и ангажимента си 

да обърне специално внимание на потребностите на държавите с най-малки 

възможности.  

8. Съветът подчертава необходимостта от още по-активни съвместни усилия в 

дипломатическата дейност на ЕС по въпросите на климата. За да може Съюзът да 

способства за по-нататъшния напредък на преговорите, Съветът продължава да 

популяризира неговата справедлива, надеждна и амбициозна колективна позиция и 

отбелязва със задоволство проявите, организирани в ЕС и в партньорските държави в 

подкрепа на плана за дипломатически действия по въпросите на климата, включително 

Европейския ден на дипломацията по въпросите на климата. Съветът приветства ролята 

на мрежата на ЕС за зелена дипломация и тясното сътрудничество на всички участници от 

ЕС, което допринася за укрепването в международен план на гласа и усилията на ЕС в 

борбата срещу изменението на климата. Съветът насърчава ЕС и неговите държави 

членки да се ангажират с държавите партньори, като използват пълноценно установените 

отношения.  

9. Съветът очаква заключенията от предстоящото заседание на Съвета по околна 

среда и Съвета по икономически и финансови въпроси с оглед на подробното излагане на 

позицията на ЕС за 21-ата конференция на страните по РКООНИК.  

10. Съветът приканва върховния представител и Комисията, всеки в рамките на 

своята роля и компетентност, да продължат координацията и тясното взаимодействие с 

държавите членки при осъществяването на дипломатическата дейност на ЕС по въпросите 

на климата посредством съвместни и взаимно укрепващи се инициативи. 

11. Съветът приканва върховния представител и Комисията да докладват в 

началото на 2016 г. за резултатите от 21-вата конференция на страните и последиците от 

нея за дипломацията по въпросите на климата, както и да предложат по-нататъшни 

действия. 

 

 

Заключения на Съвета относно дипломацията в областта на енергетиката 

 

1. В съобщението „Рамкова стратегия за устойчив енергиен съюз с ориентирана 

към бъдещето политика по въпросите на изменението на климата“ от 25 февруари 2015 г. 

и заключенията на Европейския съвет от 19—20 март 2015 г. се признава значението на 

външното измерение на енергийния съюз. Целите на енергийния съюз може да бъдат 

постигнати единствено ако външното и вътрешното измерение на енергийната политика, 

по-специално един напълно функциониращ вътрешен енергиен пазар, взаимно се 

подсилват.  

2. Постигането на целите на политиката на ЕС, определени по линия на 

енергийния съюз на ЕС, следва да бъде подпомогнато от съгласувани действия в областта 

на външната и енергийната политика на ЕС, като се вземат предвид събитията в 

геополитически план. Съветът, в съответствие с пътната карта за изграждане на 

енергийния съюз и като се основава на настоящия ангажимент на външната политика на 

ЕС към дипломацията в областта на енергетиката и климата, приветства като основа за 
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по-нататъшната работа приложения план за действие за дипломация на ЕС в областта на 

енергетиката, представен съвместно от върховния представител и Комисията. Освен това 

Съветът потвърждава отново правото на държавите членки да определят своя енергиен 

микс. 

Съветът приканва върховния представител и Комисията да осигурят последващите 

действия във връзка с плана за действие за дипломация на ЕС в областта на 

енергетиката, в тясно сътрудничество и координация с държавите членки и в 

съответствие със съответните им функции и компетенции, както е определено в 

Договорите. 

 

 

Заключения на Съвета относно миграцията 

 

1. Съветът подкрепя активна, всеобхватна и балансирана в географско отношение 

външна политиката на ЕС в областта на миграцията в съответствие с Европейската 

програма за миграцията и заключенията на Европейския съвет от 25 и 26 юни. От 

съществена важност е наличието на по-широк подход на външната политика и политиката 

на сигурност с цел да се засили сътрудничеството с държавите на произход и транзит, 

насочено към справянето с първопричините за нерегламентираната миграция и нейното 

предотвратяване, включително контрабандата и трафика, защитата на лицата, нуждаещи 

се от международна закрила, зачитането на правото да се търси убежище, осигуряването 

на ефективно връщане и обратно приемане, и оптимизирането на въздействието на добре 

управляваната миграция и мобилност върху развитието. Това изисква по-тясно 

сътрудничество с партньорите за стабилизиране на нестабилните държави, за справяне с 

конфликтите, политическото насилие, нарушаването на правата на човека, лошото 

социално-икономическо положение и липсата на добро управление — фактори, които 

подхранват нерегламентираната миграция и насилственото разселване. Това 

сътрудничество трябва да се основава на диалог, ангажираност и споделена отговорност.  

2. В този смисъл Съветът приветства подготовката за срещата на върха в Ла Валета 

на 11 и 12 ноември, в тясно сътрудничество с африканските партньори, и на 

конференцията на високо равнище за справяне с неотложните предизвикателства, 

свързани с маршрута през Западните Балкани, като взема под внимание предложението 

на Унгария да бъде домакин на тази конференция в Будапеща. След като получи 

актуална информация от върховната представителка, на своето следващо заседание 

Съветът ще даде допълнителен принос за текущата подготовка на тези срещи. Съветът 

приветства продължаващите контакти и разговори на високо равнище с ключови 

партньори по въпросите на миграцията, включително последната среща на върховната 

представителка с министрите на външните работи на Г-5 от Сахела. Освен това Съветът 

припомня решението си за засилване на сътрудничеството с ключови държави по 

протежение на главните миграционни маршрути, както и с регионални и международни 

партньори, в т.ч. ООН. Съветът подчертава ролята на делегациите на ЕС и мисиите на 

държавите членки за представянето на миграционната политика на ЕС и укрепването на 

сътрудничеството по тези въпроси. 

3. Съветът изтъква отново, че свързаните с миграцията приоритети следва да 

бъдат допълнително интегрирани в съответните инструменти и политики на Европейския 

съюз, включително в рамките на политиката за развитие и Европейската политика за 

съседство. От основополагащо значение са последователността и синергиите между 

различните области на водене на политика, като общата външна политика и политика на 

сигурност/общата политика за сигурност и отбрана, правосъдието и вътрешните работи, 

правата на човека, сътрудничеството за развитие, търговията и заетостта. Той подчертава 

и значението на адекватното финансиране с цел да се гарантират ефективността и 

устойчивостта на изпълнението на съответните политики. Въздействието, което 

миграцията оказва върху ЕС и страните на произход, транзит и местоназначение, трябва 
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да се отразява и разглежда адекватно при провеждането на европейската външна 

политика. 

  4. Съветът отбелязва, че провеждането на всеобхватна политика в областта на 

миграцията е съвместно начинание и споделена отговорност на институциите на ЕС и 

държавите членки. Съветът е готов да работи съвместно с върховната представителка и 

Комисията в усилията им за провеждане на по-активна, всеобхватна и ефективна външна 

политика на Европейския съюз в областта на миграцията. 

5. Той призовава върховната представителка и Комисията да докладват на Съвета 

по външни работи през октомври с конкретни предложения в подкрепа на изпълнението 

на външното измерение на Европейската програма за миграцията, като се отчитат 

изявлението на Европейския съвет от 23 април и заключенията му от 25 и 26 юни и като 

се гарантира съгласуваността между вътрешните и външните политики за постигане на 

най-добри резултати. 

 

 

Съветът приема нов план за действие на ЕС относно правата на човека и 

демокрацията, „Да запазим правата на човека в центъра на дневния ред на ЕС“ 

 

Заключения на съвета относно плана за действие относно правата на човека и 

демокрацията за периода 2015—2019 г. 

 

1. Като приветства съвместното съобщение „Да запазим правата на човека в 

центъра на дневния ред на ЕС“, представено от върховния представител на Европейския 

съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и от Европейската 

комисия, Съветът приема нов план за действие относно правата на човека и 

демокрацията за периода 2015—2019 г. С този план за действие Съветът отново 

потвърждава ангажимента на Европейския съюз да утвърждава и защитава правата на 

човека и да подкрепя демокрацията в световен мащаб.  

2. Въз основа на стратегическата рамка на ЕС относно правата на човека и 

демокрацията и Плана за действие за 2012—2014 г. Европейският съюз постигна 

значителен напредък в подобряването на въздействието и съгласуваността на действията 

си в областта на правата на човека и демокрацията. ЕС доразви насоки по ключови 

въпроси, свързани с правата на човека, повиши ефективността на двустранната работа в 

областта на правата на човека и демокрацията, успешно насърчи действия на 

многостранно равнище и подобри интегрирането на правата на човека във външната 

дейност на ЕС. Съветът също така приветства важната работа на специалния 

представител на ЕС за правата на човека Ставрос Ламбринидис, който допринася 

значително за ефективността, съгласуваността и видимостта на политиката на ЕС относно 

правата на човека, и изразява пълната си политическа подкрепа за неговата работа.  

3. Днешните сложни кризи и широко разпространените нарушения и злоупотреби 

по отношение на правата на човека и основните свободи изискват все по-решителни 

усилия от страна на ЕС. Този план за действие следва да даде възможност на ЕС да 

отговори на тези предизвикателства чрез по-целенасочени действия, систематично и 

координирано използване на инструментите, с които разполага, и засилване на 

въздействието на неговите политики и инструменти по места. ЕС ще постави особен 

акцент върху активното участие на местните институции и механизми и сътрудничеството 

с тях, включително националните институции в областта на правата на човека, както и 

гражданското общество. ЕС ще насърчава принципите на недискриминацията, 

равенството между половете и овластяването на жените. ЕС ще прилага също глобален 

подход, основан на правата на човека, към предотвратяването и преодоляването на 

конфликтите и кризите, и ще продължи да интегрира аспектите, свързани с правата на 

човека, във външните измерения на политиките на ЕС, с цел да се осигури по-добра 
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съгласуваност на политиките, по-специално в областта на миграцията, търговията и 

инвестициите, сътрудничеството за развитие и борбата с тероризма. 

Защита и утвърждаване на правата на човека  

 

 

 

 

 

Председателство на Съвета на ЕС 

 

 
Люксембург 

1 юли—31 декември 2015 г. 
 

От 1 юли 2015 г. ротационното шестмесечно председателство на Съвета на ЕС 

преминава в ръцете на Люксембург – една от най-малките, но и най-опитни страни-

членки. Тя ще трябва да се заеме с редица сложни проблеми, някои от които са кризата с 

гръцкия дълг, миграционния натиск, подготовката за конференцията за климата в Париж 

през декември. Попитахме шестимата евродепутати от страната за техните възгледи 

относно предизвикателствата пред новото председателство.  

Жорж Бах (ЕНП) 

Като член на комисията по транспорт за мен е важно четвъртият законодателен 

пакет за железопътния транспорт да бъде финализиран с удовлетворителен резултат за 

компаниите, за клиентите, но също така и за заетите в сектора. Растежът и заетостта са 

главни приоритети в социалната сфера. Очаквам да видя конкретни мерки за младежка 

заетост, но също така предложения за борба с дългосрочната безработица и за 

повишаване на заетостта при жените. 

Франк Енгел (ЕНП) 

Предизвикателствата пред едно люксембургско председателство рядко, да не кажа 

никога, не са били така многобройни и така големи: миграционната криза; гръцката 

криза е в най-острата си фаза; Великобритания иска една Европа, която не съществува и 

заплашва да напусне онази Европа, която познаваме. Ако това не е достатъчно, на 

европейската икономика й липсват инвестиции, динамизъм и растеж. Невъзможно е да се 

оправи всичко това за шест месеца, но да се управлява по най-добрия начин е в съгласие 

с традициите на люксембургските председателства. Трябва да успеем – както често се 

случва, нямаме друг избор. 

Вивиан Рединг (ЕНП) 

http://www.consilium.europa.eu/bg/policies/human-rights/
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Само чрез прилагане на последователни политики от всички страни-членки можем 

да преодолеем предизвикателствата пред нас. Люксембург трябва да даде нов тласък за 

това. В икономически план, растежът и стабилността могат да дойдат от създаването на 

истински общ цифров пазар, от задълбочаването на икономическия, паричен и финансов 

съюз, както и от сключването на балансирани търговски споразумения. В политически 

план, Люксембург може да демонстрира лидерство в уравновесяването на отношенията 

между Европа и нейните съседи и в даването на твърд отговор на външни заплахи. 

Мади Делво (С&Д) 

Миграцията със сигурност ще бъде едно от главните предизвикателства пред 

люксембургското председателство. Ние отворихме нашите вътрешни граници, сега трябва 

да направим следваща стъпка и да си дадем единна политика спрямо бежанците и 

мигрантите. Цифровият пазар, енергетиката, насърчаването на иновациите и 

креативността в Европа са други големи предизвикателства. Не трябва да забравяме и 

трънливите въпроси за ТПТИ (споразумението за свободна търговия между ЕС и САЩ - 

бел.ред.) и LuxLeaks (за данъчното третиране на компании - бел.ред.). Европа се нуждае 

от нова динамика, основана на повече солидарност. Изградихме икономически съюз, 

макар и не идеален, нека започнем заедно създаването на съюз в полза на гражданите. 

Шарл Гьоренс (АЛДЕ) 

Отдавна е известно, че конференцията за климатичните промени в Париж ще бъде 

основното предизвикателство за люксембургското председателство. Бих искал да видя 

напредък също така по данъчните въпроси и реализиране на Европейския фонд за 

стратегически инвестиции. Успехът на председателството ще зависи от способността му 

да направи ЕС по-единен и последователен. 

Клод Тюрм (Зелени/ЕСА) 

Призвани сме да удържим глобалното затопляне в рамките на 2°C до края на века. 

Люксембургското председателство ще трябва да обедини 28-те страни-членки 

около една амбициозна обща позиция и да поведе делегацията на ЕС на конференцията в 

Париж, за да достигнем до споразумение с нашите партньори по света. Друго 

предизвикателство ще бъде енергийният съюз. Люксембург е в добра позиция да помогне 

за изграждането на силно регионално сътрудничество, каквото имаме с нашите белгийски 

и холандски съседи в рамките на Бенелюкс. 

 

Работната програма на люксембургското председателство включва около 

7 основни теми: стимулиране на инвестициите за насърчаване на растежа и 

заетостта; задълбочаване на социалното измерение на ЕС; управление в 

областта на миграцията, в т.ч. свободата, правосъдието и сигурността; 

съживяване на единния пазар с акцент върху неговото цифрово измерение; 

поставяне на конкурентоспособността на ЕС в глобална и прозрачна рамка; 

насърчаване на устойчивото развитие и засилване на присъствието на ЕС на 

световната сцена. 

 

 

 

Работна програма на люксембургското председателство  

 

Уебсайт на люксембургското председателство 

 
 
 
 

http://www.eu2015lu.eu/en/la-presidence/a-propos-presidence/programme-et-priorites/PROGR_POLITIQUE_EN.pdf
http://www.eu2015lu.eu/en/index.html
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Инициативи на ЕС  
 

Три дебютни ленти са финалисти за филмовата 

награда LUX на Европейския парламент 

 
Българо-гръцката копродукция „Урокът“ ще се 

съревновава с други две ленти на дебютиращи режисьори 

за филмовата награда LUX на Европейския парламент за 

2015 г. Освен филма на Кристина Грозева и Петър 

Вълчанов финалисти в тазгодишното издание са „Медитеранеа“ на Джонас Карпиняно и 

„Мустанг“ на Дениз Гамзе Ергювен. Носителят на наградата ще бъде определен от 

депутатите в Европейския парламент през есента.  

За филмите финалисти ще бъдат изготвени субтитри на 24-те официални езика на 

ЕС и те ще бъдат прожектирани в над 50 града и на 20 фестивала из Европа. Победилият 

филм ще се сдобие и с версии за хора със зрителни и слухови увреждания, а 

разпространението му на международната сцена ще получи подкрепа. 

Имената на филмите финалисти станаха известни на пресконференция на 24 юли 

2015 г. в Рим, посветена на филмовия фестивал във Венеция през септември. Трите 

ленти, представени от заместник-председателя на Европейския парламент Антонио Таяни 

(ЕНП, Италия) и от председателката на комисията по култура и образование в ЕП Силвия 

Коста (С&Д, Италия), са поканени да участват във фестивала. 

Филмите в надпреварата 

Творбата на режисьора Джонас Карпиняно „Медитеранеа“ (Италия, САЩ, Германия, 

Франция, Катар) изследва опитите на имигранти да прекосят Средиземно море в търсене 

на нов живот, свобода и безопасност. 

Ограниченията, на които са подложени млади момичета в едно традиционно 

общество, доминирано от мъже, са тема на филма „Мустанг“ на Дениз Гамзе Ергювен 

(Франция, Германия, Турция, Катар). 

В „Урокът“ Кристина Грозева и Петър Вълчанов насочват вниманието към 

училищната среда и компромисите, до които човек стига заради икономическите 

проблеми. 

 

 

 

Източник: страницата на Европейския парламент 
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Документи на Европейската комисия 
 

Документи на ЕК и Съвета получени през юли 2015 г. 

 
ПОСЛЕДНИ ДОКУМЕНТИ НА ЕК 

ДОКУМЕНТ СИГНАТУРА ДАТА 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно дейностите на 
Европейския фонд за приспособяване към глобализацията през 2013 и 2014 г.  

COM(2015) 
355 

22/07/2015 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ 

COM(2015) 
372 

22/07/2015 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно разходите по 
линия на ЕФГЗ - Система за рано предупреждение № 6-7/2015 

COM(2015) 
371 

22/07/2015 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на 
Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на 
общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския 
социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските 
райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби 
за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния 
фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство по отношение на специфичните мерки 
за Гърция 

COM(2015) 
365 

17/07/2015 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА за оценка на докладвания от Италия пред Комисията и 
Съвета напредък по събирането на допълнителния налог, дължим от млекопроизводителите за 
периода от 1995/1996 г. до 2001/2002 г. (съгласно член 3 от Решение 2003/530/ЕО Съветаl) 

COM(2015) 
349 

17/07/2015 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ ДЕЙСТВИЕ НА ДИРЕКТИВА 98/34/ЕО В ПЕРИОДА 2011 
г. — 2013 г. - {SWD(2015) 137 final} 

COM(2015) 
338 

17/07/2015 

Изменено предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 
допълнителните мита върху вноса на някои продукти с произход от Съединените американски 
щати 

COM(2015) 
350 

17/07/2015 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА ОТНОСНО ГАРАНЦИОННИЯ 
ФОНД И НЕГОВОТО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕЗ 2014 

COM(2015) 
343 

16/07/2015 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване на парафирания на 20 март 2015 г. 
Протокол за определяне на възможностите за риболов и финансовите средства, предвидени в 
Спогодбата за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност, от една 
страна, и правителството на Дания и автономното правителство на Гренландия, от друга  

COM(2015) 
346 

16/07/2015 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписването от името на Европейския съюз и 
временното прилагане на парафирания на 20 март 2015 г. Протокол за определяне на 
възможностите за риболов и финансовите средства, предвидени в Спогодбата за партньорство 
в областта на рибарството между Европейската общност, от една страна, и правителството на 
Дания и автономното правителство на Гренландия, от друга 

COM(2015) 
347 

16/07/2015 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за откриване и управление на автономните тарифни 
квоти на Съюза за определени продукти от риболов за периода 2016—2018 година 

COM(2015) 
344 

16/07/2015 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Предоставяне на нов 
търговски механизъм за потребителите на енергия - {SWD(2015) 141 final} 

COM(2015) 
339 

15/07/2015 

Предложение за Регламент на вропейския парламент и на Съвета за определяне на 
нормативна рамка за етикетиране на енергийната ефективност и за отмяна на 
Директива 2010/30/EС - {SWD(2015) 139 final}{SWD(2015) 140 final} 

COM(2015) 
341 

15/07/2015 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ Започване на процеса на 
обществени консултации относно новата структура на енергийния пазар - {SWD(2015) 142 
final} 

COM(2015) 
340 

15/07/2015 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Преглед на Директива 
2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 година относно 
посочването на консумацията на енергия и на други ресурси от продукти, свързани с 
енергопотреблението, върху етикети и в стандартна информация за продуктите - {SWD(2015) 
143 final} 

COM(2015) 
345 

15/07/2015 

ПРОЕКТ НА КОРИГИРАЩ БЮДЖЕТ № 6 КЪМ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2015 Г. - СОБСТВЕНИ COM(2015) 15/07/2015 

http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24635/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24635/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24636/
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http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24638/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24638/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24638/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24639/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24639/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24639/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24640/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24640/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24640/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24633/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24633/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24648/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24648/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24648/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24648/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24649/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24649/
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http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24649/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24649/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24661/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24661/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24632/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24632/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24632/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24637/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24637/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24637/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24641/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24641/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24641/
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РЕСУРСИ ДОВЕРИТЕЛНИ ФОНДОВЕ ЗА ВЪНШНА ДЕЙНОСТ НА СЪЮЗА - СЛУЖБА НА ОРГАНА НА 
ЕВРОПЕЙСКИТЕ РЕГУЛАТОРИ В ОБЛАСТТА НА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ 

351 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - НОВО НАЧАЛО ЗА 
РАБОТНИ МЕСТА И РАСТЕЖ В ГЪРЦИЯ 

COM(2015) 
400 

15/07/2015 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде заета от името на 
Европейския съюз по отношение на проекта за процедурен правилник на Конференцията на 
държавите — страни по Договора за търговията с оръжие (ДТО) 

COM(2015) 
352 

14/07/2015 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде приета от името на 
Европейския съюз в рамките на Комитета за асоцииране ЕС – Чили във връзка с член 12 от 
приложение III към Споразумението за асоцииране между Европейската общност и нейните 
държави членки, от една страна, и Република Чили, от друга страна, относно директния 
транспорт 

COM(2015) 
333 

13/07/2015 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде приета от името на 
Европейския съюз в рамките на Комитета за асоцииране ЕС – Чили във връзка с допълнение II 
към приложение III към Споразумението за асоцииране между Европейската общност и 
нейните държави членки, от една страна, и Република Чили, от друга страна, относно 
специфичните правила за продуктите 

COM(2015) 
332 

13/07/2015 

 
ПОСЛЕДНИ ДОКУМЕНТИ НА СЪВЕТА 

ДОКУМЕНТ СИГНАТУРА ДАТА 

3404-то заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Външни работи) - Дата: 20 юли 
2015 г. Час: 9,30 ч. Място: Брюксел 

10909/15 17/07/2015 

3405-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Правосъдие и вътрешни работи) - 
Дата: 20 юли 2015 г. Час: 15,00 ч. Място: Брюксел 

10914/15 17/07/2015 

10624/15 10624/15 16/07/2015 

11022/15 11022/15 16/07/2015 

Позиция на Съвета на първо четене с оглед приемането на РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) № 1343/2011 относно определени 
разпоредби за риболова в зоната по Споразумението за GFCM (Генералната комисия по 
рибарство в Средиземно море) 

8806/15 14/07/2015 

10893/15 10893/15 14/07/2015 

3405-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Правосъдие и вътрешни работи) - 
Дата: 20 юли 2015 г. Час: 15,00 ч. Място: СЪВЕТ СГРАДА JUSTUS LIPSIUS Rue de la Loi 175, 
1048 BRUXELLES 

3393/15 13/07/2015 

9855/15 9855/15 11/07/2015 

3403-то заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Икономически и финансови 
въпроси) - Дата: 14 юли 2015 г. Час: 11,00 ч. Място: Брюксел  

10592/15 10/07/2015 

10754/15 10754/15 10/07/2015 

10740/15 10740/15 10/07/2015 

3402-ро заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Селско стопанство и рибарство) - 
Дата: 13 юли 2015 г. Час: 10,30 ч. Място: Брюксел 

10477/15 09/07/2015 

3404-то заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Външни работи) - Дата: 20 юли 
2015 г. Час: 10,00 ч. Място: СЪВЕТ СГРАДА JUSTUS LIPSIUS Rue de la Loi 175, 1048 BRUXELLES 

3252/15 03/07/2015 

10475/15 10475/15 03/07/2015 

10523/15 10523/15 02/07/2015 

3403-то заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Икономически и финансови 
въпроси) - Дата: 14 юли 2015 г. Час: 11,00 ч. Място: СЪВЕТ СГРАДА JUSTUS LIPSIUS Rue de la 
Loi 175, 1048 BRUXELLES 

3202/15 29/06/2015 

10328/15 10328/15 29/06/2015 

3402-ро заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (СЕЛСКО СТОПАНСТВО И 
РИБАРСТВО) - Дата: 13 юли 2015 г. Час: 10,00 ч. Място: СЪВЕТ СГРАДА JUSTUS LIPSIUS Rue 
de la Loi 175, 1048 BRUXEL 

3071/15 26/06/2015 

Изпращане на националните парламенти на протоколи от заседания на Съвета на 
Европейския съюз („Обсъждания на законодателни актове“/„Открити обсъждания“) 

3165/15 25/06/2015 

Позиция на Съвета на първо четене с оглед на приемането на РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Протокол № 3 относно статута на Съда на 
Европейския съюз — Изложение на мотивите на Съвета — Приета от Съвета на 23 юни 2015 г. 

9375/15 24/06/2015 
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Актове, публикувани в Официален вестник на 
Европейския съюз 
 

 
 

Дата L (Законодателство) C (Информация и известия) 

20/07/2015   C236 C237 

21/07/2015 L193 C238 C239 

22/07/2015 L194 C240 

23/07/2015 L195 C241 C242 

24/07/2015 L196 C243 C243A 

25/07/2015 L197 C244 
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