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Тема на седмицата 
 

 

 

Европейският парламент одобрява допълнителни 

401,3 млн. евро за миграция 
 

 

В сряда, 14 октомври 2015 г. Парламентът одобри допълнителни 401,3 млн. евро 

финансиране от ЕС за справяне с бежанската криза. Средствата, предложени от 

Европейската комисия и одобрени в понеделник от Комисията по бюджетите на ЕП, ще 

отидат за европейските страни, които са най-сериозно засегнати от бежанския поток, за 

трети страни, които приютяват най-голям брой сирийски бежанци, както и за трите 

агенции на ЕС, които изпълняват най-много задачи, свързани с бежанците.  

Освен че одобри непосредствените бюджетни промени, които бяха необходими за 

изпълнението на решенията относно мигрантите, на неформалното заседание на 

Европейския съвет от 23 септември 2015 г., Парламентът подчерта, че седемгодишната 

бюджетна рамка на ЕС трябва да бъде преразгледана, за да може да се приложат 

дългосрочни бюджетни мерки за справяне с проблем, който също може да се окаже 

дългосрочен. 

„Парламентът разбира колко спешно е положението и беше готов да действа за 

увеличаването на ресурсите за справяне с безпрецедентния брой бежанци и мигранти. 

При все това, имайки предвид, че бежанската криза вероятно ще продължи да 

представлява проблем в идните години, ние искаме да осигурим адекватни ресурси и в 

дългосрочен план по време на преразглеждането на многогодишната финансова рамка на 

ЕС през 2016 г.“, каза докладчикът за изменението на бюджета за 2015 г. Ейдер 

Гардиасабал Рубиал (С&Д, Испания). 

Следващи стъпки 

Сега, след като Съветът и Парламентът вече одобриха мерките, спешната помощ може да 

бъде предоставена моментално. 

Комисията предложи следните увеличения в бюджетните точки, свързани с 

миграцията, в своят Проект за коригиращ бюджет 7/2015: 

–        100 млн. евро бюджетни кредити за поети задължения за фонд „Убежище, 

миграция и интеграция“ (ФУМИ) и фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС); 

–        1,3 млн. евро под формата на бюджетни кредити за поети задължения и 

бюджетни кредити за плащания за 120 нови поста за Frontex, EASO и Европол; 

–        300 млн. евро бюджетни кредити за поети задължения за Европейския 

инструмент за съседство. 

 

Мартин Шулц за бежанците: „Нужно е цялостно решение, основано на 

солидарност“ 

 

Изследване: 66% от европейците искат решения на ниво ЕС за кризата с 

мигрантите 

 

Източник: страницата на Европейския парламент 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/content/20151015STO97855/html/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D0%A8%D1%83%D0%BB%D1%86-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%E2%80%9E%D0%9D%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%B5-%D1%86%D1%8F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%E2%80%9C
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/content/20151015STO97855/html/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D0%A8%D1%83%D0%BB%D1%86-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%E2%80%9E%D0%9D%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%B5-%D1%86%D1%8F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%E2%80%9C
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/content/20151015STO97982/html/%D0%98%D0%B7%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-66-%D0%BE%D1%82-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%BE-%D0%95%D0%A1-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/content/20151015STO97982/html/%D0%98%D0%B7%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-66-%D0%BE%D1%82-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%BE-%D0%95%D0%A1-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5
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Събития в Народното събрание 

Събития от изминалата седмица 
 

 

 

Председателят на парламента Цецка Цачева и генералният секретар на Съвета 

на Европа Турбьорн Ягланд обсъдиха предстоящото председателство на страната 

ни на Комитета на министрите на Съвета на Европа 

 

Председателят на Народното събрание Цецка Цачева се срещна с генералния 

секретар на Съвета на Европа Турбьорн Ягланд. На разговора беше обсъдено 

предстоящото председателство на страната ни на Комитета на министрите на Съвета на 

Европа /ноември 2015 г. – май 2016 г./ 

Времето, в което живеем, ни поставя пред нови предизвикателства, свързани с 

кризата в Украйна, миграционния поток, който залива Европа, заплахата от 

радикализация, водеща до терористични действия, и всичко това ще бъде на вниманието 

на нашето председателство, посочи председателят на Народното събрание. Цецка Цачева 

препотвърди позицията на нашата страна за водещата роля на Съвета на Европа в 

процеса на утвърждаване на общоевропейското демократично пространство, основаващо 

се на принципите на демокрацията, на политическия плурализъм, на върховенството на 

закона, на защита на правата и свободите на гражданите. Тя посочи, че 

председателството ще работи и за засилване на взаимодействието с другите 

международни организации - ООН, ОССЕ, ЕС. 

Председателят на парламента отбеляза, че изведените приоритети във втория 

доклад на Генералния секретар, посветен на „Състоянието на демокрацията, правата на 

човека и върховенството на закона”, са изключително актуални за нашата страна. 

Споделям Вашата теза, че сигурността на всяка държава зависи от сигурността на 

нейните съседи, допълни Цецка Цачева и отбеляза, че тези теми ще бъдат обсъждани и 

по време на българското председателство. 

Председателят на парламента информира, че за Народното събрание основен 

приоритет и законодателна цел за есенната сесия е продължаване на реформата в 

съдебната власт. Цецка Цачева посочи, че Народното събрание одобри на първо четене 

измененията в Конституцията за разделяне на съдийската и прокурорската колегия. 

Амбицията ни е до края на сесията промените да бъдат окончателно гласувани, 

допълни тя. 
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Целта на промените в Конституцията по думите й е да се засили независимостта и 

обективността на съда и да се подобри процесът на професионалното израстване на 

съдиите, прокурорите и разследващите магистрати. 

Цецка Цачева изрази задоволство от съвместната работа с Венецианската комисия 

като институция на Съвета на Европа. 

Генералният секретар на Съвета на Европа Турбьорн Ягланд отбеляза, че целта на 

посещението е да бъдат обсъдени приоритетите и инициативите на българското 

председателство на Комитета на министрите на Съвета на Европа. Той изрази задоволство 

от добрата подготовка на предстоящото председателство. Приоритети на 

председателството ще бъдат защита правата на детето и разширяване на достъпа до 

култура на младите хора, защита на медиите от външно влияние и защита на уязвимите 

групи. 

Сред темите на разговора днес бяха и имунитетът на народните представители и 

магистратите, свободата на словото и бежанската вълна в Европа. Председателят на 

Народното събрание Цецка Цачева  отбеляза, ча нашата страна полага максимални 

усилия в изпълнение на международните си ангажименти – от една страна, да гарантира 

подслон на бежанците, а от друга – да не допуска радикални елементи на територията на 

България. Не е по силите на която и да е европейска държава да се справи сама с този 

проблем, сега е моментът да бъде проявена европейска солидарност и да се търси общо 

решение, подчерта тя. Цецка Цачева посочи, че страната ни има добра комуникация и 

взаимодействие с Турция. Ситуацията е под контрол, процесът е управляем, но това е за 

сметка на усилия и ресурси и от страна на нашата държава, отбеляза председателят на 

парламента. 

В разговора участва и ръководителят на делегацията в Парламентарната асамблея 

на Съвета на Европа Джема Грозданова. 

 
 

Предстоящи събития  
 

20/10/2015 

11:00 Заседание на Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и 

използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за 

електронните съобщения  

28/10/2015 

15:30 Заседание на Комисия по земеделието и храните  

 

 

 

 

 

Годишна работна програма   

 

 

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

 

 

 

 

 

 

http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2348/sittings/ID/7797
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2348/sittings/ID/7797
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2348/sittings/ID/7797
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2336/sittings/ID/7796
http://www.parliament.bg/pub/EUBUL/Dokladi2009.pdf
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Новини от България свързани с ЕС 
 

Плевнелиев: България винаги е проявявала хуманно 

и толерантно отношение към търсещите закрила 

 

 „Изразявам дълбоко съжаление за нелепия 

инцидент, който доведе до смъртта на нелегално преминал 

българско-турската граница мигрант. Трагичният инцидент, 

който бележи продължаващата тежка миграционна криза в 

Европа, е пореден повод да призова за единни и бързи 

общоевропейски мерки, насочени към разрешаване на 

кризата, породена от миграционния натиск върху Европа, в 

нейните корени“, заявява държавният глава Росен 

Плевнелиев в позиция, разпространена от пресслужбата на 

президентството. 

Портал Европа припомня, че снощи група от  нелегални мигранти са влезли 

нелегално в страната. Граничарите незабавно предприели действия по задържането им, 

но срещнали съпротива, единият от служителите произвел изстрел във въздуха, но 

куршумът рикоширал и един от нарушителите е прострелян, а по-късно е и починал. 

„Убеден съм във високия професионализъм на служителите на реда, които 

денонощно пазят българската и европейската граница и се намират под изключително 

напрежение при изпълнението на професионалния си дълг“, заявява президентът 

Плевнелиев. 

 „Приветствам бързата реакция на органите на реда, както и инициирането на 

независима експертиза, която да оцени обективно извършените действия. Разчитам, че 

компетентните институции по разследването на случая ще си свършат работата възможно 

най-скоро и ще информират обществото за резултатите. 

Държа да подчертая, че България винаги е проявявала хуманно и толерантно 

отношение към търсещите закрила, без значение от техния регион и държава на 

произход. Не бива обаче да се пренебрегват отговорностите ни да пазим националната си 

граница и суверенитет, както и границите на обединена Европа, съгласно ангажиментите 

си на отговорна европейска нация. 

Отново напомням, че България беше една от първите държави в Европа, които 

станаха обект на засилен миграционен натиск и които предприеха спешни мерки за 

адекватната охрана на външните граници на Европейския съюз. Две години по-късно, за 

съжаление, България остава една от малкото държави членки на ЕС, които стриктно се 

придържат към европейските регулации по отношение на търсещите закрила, като 

продължава да регистрира всички мигранти, преминаващи през територията на страната. 

Използвам този трагичен случай да призова лидерите на държавите членки на 

Европейския съюз всички да спазваме европейските правила и да се придържаме към 

регулациите, които ние, убедените европейци, сами сме изработили и сме призвани да 

спазваме. България ще продължи отговорно да изпълнява задълженията си по охрана на 

националната си граница и на външните граници на Европейския съюз, при тясно 

взаимодействие с партньорските европейски институции и с приятелските съседни 

държави. 

Апелирам на разследващите да бъде осигурено необходимото спокойствие, като 

същевременно отново призовавам търсещите закрила на българска територия да не 

извършват деяния, противоречащи на българското и европейското законодателство и да 

спазват правилата, които са задължителни за всички“. 
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На фона на тези събития от Върховния комисариат на бежанците към ООН 

(ВКБООН) в България осъждат остро инцидента, при който тази нощ край Средец 

граничен полицай афганистански имигрант бе уцелен с куршум и почина, предаде Нова 

телевизия. 

„От ВКБООН сме дълбоко шокирани от инцидента, при който загина имигрант. 

Осъждаме това, че се е стигнало до смърт на търсещ човек закрила от Афганистан 

и че това се е случило, докато той се е опитвал да стигне до безопасността на България и 

да упражни своето универсално човешко право да потърси убежище. 

Призоваваме България разследването да бъде незабавно, задълбочено, прозрачно 

и независимо“, каза по БНР Борис Чеширков – говорител на ВКБООН. 

Той заяви още, че през последната година България е успяла да създаде сериозен 

капацитет за прием на бежанци, който е за около 5000 души. 

„Бежанците търсят безопасност, търсят сигурна среда. Те за изпаднали в отчаяние 

и заради това отчаяние, при липса на законови пътища към България и към Европа, те 

търсят каналджии, търсят трафиканти и тяхното движение се случва чрез престъпни 

мрежи. 

Това разбира се ги поставя в малко по-различен контекст. 

Същевременно ние говорим за човешки същества – за майки, бащи, непридружени 

деца, за семейства и за сами мъже. 

Независимо от профила, тези, които идват и търсят закрила, трябва да им бъде 

предоставена възможност да бъдат чути, тяхната молба да бъде разгледана и на края на 

една щателна процедура те да получат своето решение“, обясни още Чеширков. 

Според него е голяма грешка да се създава връзка между бежанците и тези, от 

които те бягат, визирайки коментарите, че сред търсещите закрила може да има 

радикално настроени хора. 

Целият свят коментира прецедента на застрелян бежанец, опитал се да премине 

граница. 

Афганистански мигрант бе убит от български граничари в четвъртък вечерта, 

докато се е опитвал да влезе нелегално в България, съобщава канадският вестник 

„Преса“ (La Presse). 

Драмата, която съвпада с приемането на „съвместен план за действие“ от ЕС и 

Турция с цел овладяване на мигрантския поток, е първият случай на фатална стрелба от 

страна на силите за сигурност от началото на бежанската криза в Европа. 

Афганистанец, който се е опитвал да премине нелегално от Турция в България, е 

бил застрелян в четвъртък вечерта. Инцидентът се е случил малко преди ЕС да успее да 

постигне споразумение с Турция относно овладяването на бежанската криза, коментира 

френският вестник „Експрес“. 

Афганистански мигрант, опитал се да пресече незаконно границата на България, 

беше ранен смъртоносно от български служител. Това е първият известен случай на 

фатална полицейска стрелба от началото на мигрантската криза, съобщава Франс прес. 

Съгласно предоставената информация патрулиращият полицай е произвел изстрел 

във въздуха и „мигрантът е ранен при рикушет“, твърдят властите в София. 

Извънредната ситуация със смъртта на афганистански мигрант предизвика 

вълнение сред европейските политици, пише „Дойче веле“. „Това е поредният аргумент в 

полза на това колко важна е настоящата дискусия за бежанците“, коментира трагичния 

инцидент председателят на Европейския съвет Доналд Туск. 

По данни на София, военнослужещите са се опитали да спрат група от около 50 

нелегални мигранти – млади мъже от Афганистан – да навлязат на територията на 

страната, съобщава германската информационна агенция ДПА. 

Българският премиер Бойко Борисов напусна провеждащата се в Брюксел среща 

на върха на ЕС, на която се обсъждаха мерките за ограничаване на бежанския поток, 

заради стрелба на българо-турската граница, съобщава руската редакция на Би Би Си. 
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Инцидентът е настъпил при опит на българските служители да спрат група 

нелегални мигранти да влязат на територията на страната. Един от тях – афганистанец – 

е получил огнестрелна рана и е починал на път за болницата. 

Това е първото подобно произшествие с мигранти в България, която вече затегна 

мерките срещу контрабандистите и монтира 260-метрово съоръжение за заграждане на 

границата си с Турция. Повече от две хиляди полицаи, военнослужещи и гранични 

служители охраняват зоната. 

Премиерът на България Бойко Борисов напусна срещата на върха на ЕС, която 

беше открита в четвъртък в Брюксел, заради престрелка на границата с Турция, каза 

пред журналисти източник от Европейския съвет, цитиран от ТАСС. 

„Българският премиер напусна срещата на високо равнище във връзка с 

престрелка на границата с Турция. Наложи му се да се прибере вкъщи веднага“, казал 

дипломатът. 

Британският вестник „Индипендънт“ съобщава, че „бежанец е застрелян от 

българската полиция при границата с Турция“. 

„Евронюз“ предава, че мигрант е прострелян от българската полиция и е починал 

на път към болницата. 

Австралийското радио Ей Би Си коментира, че инцидентът е първият смъртен 

случай от началото на бежанската криза в Европа. 

На границата между България и Турция се стигна до драматичен инцидент: 

служител на българската гранична полиция рани смъртоносно афганистански мигрант, 

който – по думите на вътрешното министерство в София – е опитал да влезе нелегално на 

територията на страната, пише германското издание „Шпигел“. 

 

 

 

Източник: Europe.bg 

 

 

Новини от европейските институции  

Събития от изминалата седмица в европейските институции 

 
Седмицата в Европейския парламент  

 

Пътят към световно споразумение за парниковите емисии: къде 

се намираме в момента 

 
През декември 2015 г. в Париж политици от цял свят ще се 

опитат да постигнат договорености за ограничаване на отрицателните 

изменения на климата. Европейският парламент ще изпрати своя 

делегация от 15 депутати, а на 14 октомври 2015 г. ЕП гласува 

позицията си за предстоящите преговори.  

Основите цели, които Парламентът очаква да бъдат постигнати в 

Париж, са две: да се договори ограничаване на глобалното повишаване 

на температурата в рамките на 2°C и да се съберат средства за Зеления 

фонд за климата, който от 2020 г. ще трябва да предоставя 100 млрд. 

долара годишно на развиващите се страни, за да помогне за 

адаптирането им към климатичните изменения. 
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„Ние смятаме, че Европейският парламент трябва да бъде в предните редици, за да 

гарантира успеха на конференцията, тъй като това е битката на века“, заяви Жил Парньо 

(С&Д, Франция) в интервю през септември. Той е авторът на позицията на ЕП, която беше 

гласувана в пленарна зала. 

ЕС и неговите страни членки трябва да призоват за намаляване с 40% на емисиите 

на парникови газове до 2030 г. и увеличаване на финансирането за проблеми на климата 

по време на Конференцията по изменение на климата в Париж (COP 21). Това заяви 

Парламентът в сряда. Евродепутатите смятат и, че част от квотата за въглеродни емисии 

на ЕС трябва да бъде заделена за климатично финансиране, както и че въздухоплаването 

и корабоплаването трябва да работят за намаляване на емисиите си.  

„Изправени сме пред битката на века. Ако не успеем да предотвратим глобално 

затопляне от повече от 2°С до края на века, ще има много повече суши, наводнения и 

разтопени ледници и все повече и повече обработваема земя ще изчезне. Климатичните 

промени ще бъдат също така фактор за засилване на миграционния проблем“, каза след 

гласуването Жил Парньо (С&Д, Франция), който беше изготвил резолюцията. 

Резолюцията, която представлява мандатът на делегацията на Парламента за 

СОР 21, Конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на 

климата (РКООНИК) в Париж през декември 2015 г., призовава ЕС да настоява за 

следното: 

–        намаляване на емисиите на парникови газове с най-малко 40%; 

–        цел за 40% енергийна ефективност; 

–        равнище на възобновяемите източници от поне 30% до 2030 г. 

Резолюцията призовава и за цялостно съживяване на климатичната политика на ЕС 

в съответствие с горната граница на ангажимента на ЕС за намаляване до 2050 г. на 

емисиите на парникови газове до 80―95 % под равнищата от 1990 г. 

Членовете на ЕП смятат, че Протоколът за 2015 г. трябва: 

–        да бъде правно обвързващ; 

–        да се цели в намаляването до 2050 г. или възможно най-скоро след това на 

емисиите на парникови газове, за да може целта глобалното затопляне да остане под 2°С 

да бъде постигната по рентабилен начин; 

–        ако е необходимо, през 2016 г. да започне работа по разработването на 

мерки за допълнителни намаления; 

–        да включва 5-годишен период на поемане на задължения, така че да се 

избегне блокирането на равнището на ниска степен на амбиция. 

Финансиране във връзка с изменението на климата 

Парламентът призовава ЕС и неговите страни членки да се споразумеят за пътна 

карта за постепенно увеличаване на своето финансиране, за да поемат своя справедлив 

дял от общата целева сума от 100 милиарда щатски долара годишно до 2020 г. Той 

предлага и да се заделят за целите на международното финансиране във връзка с 

изменението на климата някои квоти за емисии по схемата за търговия на емисии (СТЕ), 

както и приходи от европейски и международни данъци върху емисиите от авиацията и 

корабоплаването. 

Транспорт 

Парламентът отбелязва, че транспортът е вторият по големина сектор с високи 

емисии на парникови газове и призовава страните по РКООНИК да сътрудничат с 

Международната организация за гражданска авиация (ИКАО) и на Международната 

морска организация (ММО) по предприемането на мерки за намаляване на емисиите до 

края на 2016 г. 

 
 
 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20150923STO94329/html/Gilles-Pargneaux-on-the-UN-Climate-Summit-a-summit-to-decide
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Украйна: хронология на събитията 

 
Малко повече от една година след ратификацията на споразумението за 

асоцииране между ЕС и Украйна депутатите в Европейския парламент разискваха 

настоящата ситуация в страната с комисар Вера Йоурова. Пленарният дебат на 14 

октомври 2015 г. засегна резултатите от срещата на върха между лидерите на Франция, 

Германия, Русия и Украйна, както и предстоящите местни избори в Украйна. Разгледайте 

хронологията на събитията около конфликта в страната.  

По повод на първата годишнина от подписването на споразумението за асоцииране 

между ЕС и Украйна на 16 септември 2015 г. председателят на ЕП Мартин Шулц и 

председателят на украинския парламент Володимир Гройсман заявиха ангажимент да 

работят „рамо до рамо“ за провеждането на реформите в Украйна: „Споразумението за 

асоцииране е гаранция за реализацията на европейския избор на Украйна и е истински 

шанс за значително подобрение на живота на украинците.“ 

На 25 октомври 2015 г. в страната ще се проведат местни избори. Тяхното 

провеждане ще бъде наблюдавано на място от седем депутати от Европейския парламент. 

За повече информация ТУК 

 
 
Генно модифицирани организми: нещата, които трябва 

да знаете за одобряването им  

 

Използването на генно модифицирани организми 

(ГМО) остава спорен въпрос и затова ЕС има строги правила и 

сложни процедури за одобряване на тяхното отглеждане и 

продажба. От април 2015 г. страните в ЕС имат право да 

забранят отглеждането на ГМО на своя територия, но трябва 

ли могат да спрат и продажбата им? Комисията по околна среда на ЕП се обяви на 13 

октомври 2015 г. срещу идеята, тъй като смята, че това ще създаде повече проблеми за 

вътрешния пазар. Представяме Ви основните факти в дискусията.  

Какво представляват генно модифицираните организми? 

Това са организми, чиито генетичен материал е променен по изкуствен път, за да 

им бъде дадено ново свойство. Например, измененията могат да направят определено 

растение по-устойчиво спрямо дадена болест или срещу засушаване или да подобрят 

добива. 

Кои са основните засегнати култури? 

Това са царевица, памук, соя, маслодайна рапица и захарно цвекло. 

Позволени ли са генно модифицираните култури в Европа? 

Отглеждането и продажбата на генно модифицирани организми в Европа може да 

се извършва само след предварително разрешение на ниво ЕС. Процесът включва 

изготвяне на експертна оценка за риска. 

Само един сорт царевица - MON 810 – е получавал разрешение за отглеждане в 

ЕС. Това е станало през 1998 г. През 2013 г. MON 810 е била отглеждана главно в 

Испания и в по-малка степен в Португалия, Чехия, Румъния и Словакия. Към момента 

срокът на разрешението е изтекъл и този вид царевица чака за подновяване. Има 

искания за още 7 култури, но разрешения към момента не са дадени. 

Що се отнася до вноса в ЕС, 58 вида ГМО имат разрешения за продажба като храна 

или фураж, а още 58 очакват решение. 

http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/content/20140203STO34645/html/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0
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Потребяват ли европейците ГМО? Как можем да знаем? 

Повечето от културите, одобрени за продажба, са за фураж, но някои вносни 

храни могат да съдържат ГМО. 

Системата за етикетиране на храните в ЕС задължава фирмите да посочват дали 

храните или фуражите, които те произвеждат, съдържат ГМО (ако присъствието им в 

съответния продукт е с дял от поне 0.9%). 

Компаниите имат също така възможност да обявят на етикета върху храната или 

фуража дали се съдържат ГМО. 

Кой одобрява генно модифицираните организми в ЕС? 

Зависи дали става въпрос за отглеждане или продажба. 

По отношение на отглеждането, разрешение се дава на европейско ниво, но 

страните-членки вземат окончателното решение. Директива на ЕС даде на страните-

членки право от април 2015 г. да спират отглеждането на своя територия по всяко време, 

дори след предоставянето на разрешение на ниво ЕС. Страните могат да обосноват 

решението си с широк набор от причини, а не само със здравни и екологични рискове, 

както беше преди. 

По отношение на продажбата, страните в ЕС трябва да спазват решението на 

европейско ниво. То се взема с мнозинство от страните-членки. Ако няма мнозинство сред 

страните-членки нито в подкрепа на одобрението, нито срещу него, решението се оставя 

в ръцете на Европейската комисия. 

Какво предлага Европейската комисия? 

Комисията предлага страните-членки да имат право да забраняват продажбата на 

ГМО на своя територия, дори и ако те са одобрени на ниво ЕС. Комисията по околна среда 

и безопасност на храните в ЕП обаче гласува против това предложение на 13 октомври 

2015 г. 

Защо депутатите от парламентарната комисия са против предоставянето на повече 

правомощия на страните-членки относно решенията за продажбата на ГМО? 

Те се опасяват, че такова едно предложение ще се окаже неработещо и ще доведе 

до ограничения на вътрешния пазар и въвеждане на гранични проверки между страни, 

които имат различни виждания относно допускането на генно модифицирани организми 

на своя територия. 

Какво ще стане, ако бъде отхвърлено предложението на Комисията? 

Всички депутати ще гласуват относно предложението по време на пленарната 

сесия в Страсбург в края на октомври. Ако те подкрепят позицията на комисията по 

околна среда и отхвърлят законодателното предложение, в сила остават настоящите 

правила за продажба на ГМО в ЕС, които изискват решения на европейско ниво. 

 

 

Масово следене: „Балансът между сигурност и личен 

живот се измества в грешна посока“ 

 

Масовото наблюдение извън и вътре в ЕС е тема, 

която остава на дневен ред. В пленарна зала в сряда, 14 

октомври 2015 г. депутатите обсъдиха решението на 

Европейския съд срещу прилагането на споразумението за 

преноса на потребителски данни към САЩ, известно като 

„Безопасно пристанище“, а по-рано комисията по 

граждански свободи посочи в резолюция, че се прави твърде малко за защитата на 

данните на гражданите. Събрахме въпроси във Facebook и ги представихме на 

председателя на парламентарната комисия Клод Мораес.  

Парламентът се занимава с въпроса за масовото следене още от времето на 

първите разкрития на Едуард Сноудън през 2013 г. Депутатите от дълго време настояват 

за спиране на действието на споразумението за пренос на данни на европейски граждани 
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към сървъри в САЩ поради опасения, че то не дава достатъчно гаранции за защитата на 

личните данни. 

Получихме няколко въпроса за ролята на съдилищата за защитата на нашия личен 

живот. Какво е отражението на решението на Европейския съд за „Безопасно 

пристанище“? 

Решението на Европейския съд е строго и то заявява, че действието на 

споразумението трябва да спре. Причината е, че стандартите за защита на личните данни 

в ЕС са много по-високи от тези в САЩ. 

Всички наши данни – от Facebook до търсения в Google и финансови транзакции – 

все още отиват в САЩ, но по различни схеми. Компаниите ще трябва да променят начина 

си на работа, за да защитят нашите данни. 

Много хора изразяват тревога във Facebook заради наблюдението от властите в 

тяхната собствена страна и от Европол. Какво бихте им отговорили? 

Вярно е, че по време на нашето разследване за масовото наблюдение открихме, че 

има основания за известно безпокойство относно следенето от нашите собствени 

правителства и разузнавателни служби. В същото време имаме по-високи стандарти на 

защита тук в ЕС и имаме амбиции за по-високи стандарти на неприкосновеност на 

личните данни, отколкото в САЩ. 

Разузнавателните служби имат много важна задача да ни защитават от външни 

заплахи, от тероризъм и от заплахи за сигурността. Но е важно да имаме система за 

отчетност, която да гарантира, че те не превишават правата си и не навлизат в нашия 

личен живот, когато това не е нужно. 

До каква степен сме наблюдавани или можем да бъдем наблюдавани в социалните 

медии? 

Мисля, че хората сега приемат, че тяхното поведение в социалните медии се 

наблюдава. Това, за което те не са наясно, е как това наблюдение се осъществява. С 

нашето разследване за масовото наблюдение ние открихме какво точно се случва. Ние 

подозирахме много неща. Веднъж, след като видяхме какво каза Едуард Сноудън, 

научихме още много. 

Повечето граждани знаят, че до техните разговори, техните имейли и метаданни 

може да има достъп. Въпросът за тях е дали достъпът се използва по правилните 

причини? Дали се използва за защита от заплахи за тероризъм и други? 

Натрупват се доказателства, че балансът между сигурност и личен живот се 

измества в грешна посока. Начинът, по който можем да го възстановим, е да разберем 

технологията, да се уверим, че разполагаме с контролните механизми и да се уверим, че 

имаме система за отчетност. 

 

 

 

 

 

Източник: страницата на Европейския парламент 
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Седмицата в Съвета  

 

Заключения на Съвета относно Сирия 

 

 

Няма признаци за стихване на конфликта в Сирия и страданията на сирийския 

народ. Огромната трагедия, която причини смъртта на 250 000 мъже, жени и деца, доведе 

до разселването на 7,6 милиона души в рамките на страната и принуди над 4 милиона да 

избягат в съседни и други държави, е понастоящем най-голямото хуманитарно бедствие в 

света без паралел в съвременната история. Като най-голям донор ЕС демонстрира 

желание и ангажираност да направи, каквото може, за смекчаване на хуманитарните 

последици. Със засилването на кризата нараства спешната необходимост от намирането 

на трайно решение, което да сложи край на този конфликт. Само ръководен от Сирия 

политически процес, водещ към мирен и приобщаващ преход, основан на принципите на 

Женевското комюнике от 30 юни 2012 г., ще върне стабилността в Сирия, ще направи 

възможни мира и помирението и ще създаде необходимата среда за резултатни усилия за 

борба с тероризма и запазване на независимостта, суверенитета, единството и 

териториалната цялост на сирийската държава. Не може да се постигне траен мир в 

Сирия при сегашното ръководство и докато не се даде отговор на законните тежнения и 

стремежи на всички елементи на сирийското общество. 

Целта на ЕС е да се сложи край на конфликта и да се даде възможност на 

сирийския народ да живее в мир в собствената си страна. Международната общност 

трябва да се обедини около две взаимно допълващи се и взаимосвързани направления: 

политическо, което да сложи край на гражданската война чрез преодоляване на 

първопричините за конфликта и да установи приобщаващ политически процес на преход, 

който да възстанови мира в страната, и свързано със сигурността направление, в чийто 

център да бъде борбата срещу регионалната и глобалната заплаха от Даиш. 

ЕС заявява отново пълната си подкрепа за оглавяваните от ООН усилия и работата 

на специалния пратеник на ООН Стафан де Мистура за изграждането на това политическо 

направление. ЕС изтъква необходимостта да се ускори работата на целокупната 

международна общност по политическия курс в рамките на ръководения от ООН процес. 

ЕС вече допринася активно към инициативите на ООН и ще засили 

дипломатическата си дейност в подкрепа на оглавяваните от ООН усилия, включително 

предложението на специалния пратеник на ООН за вътрешносирийски работни групи. 

Призоваваме всички страни в Сирия да демонстрират ясна и конкретна 

ангажираност с ръководения от ООН процес и да участват активно в работните групи. ЕС 

подчертава спешната необходимост от обединяване на умерената политическа опозиция 

и свързаните въоръжени групи около общ подход, за да се предостави алтернатива на 

сирийския народ. Тези усилия трябва да бъдат приобщаващи, с участието на жените и 

гражданското общество. ЕС ще продължи да оказва подкрепа на умерената опозиция, в. 

т.ч. Националната коалиция на революционните и опозиционните сили на Сирия, и 

припомня, че тя е изключително важен елемент в борбата срещу екстремизма и има 

ключова роля в политическия преход. 

ЕС ще продължи да застава с цялата си политическа тежест, активно и ефективно, 

зад оглавяваните от ООН международни усилия за намиране на политическо решение на 

конфликта и призовава регионалните и международните партньори да направят същото. 
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Призоваваме настойчиво всички, които имат влияние над страните в конфликта, 

включително над сирийския режим, да използват това влияние, за да насърчат 

конструктивното участие в процеса, който да доведе до политически преход и да сложи 

край на насилието. ЕС ще се ангажира активно с ключови регионални участници като 

Саудитска Арабия, Турция, Иран, Ирак и международни партньори в рамките на ООН с 

цел да се създадат условия за мирен и приобщаващ преход. Във връзка с това Съветът 

припомня решението си да възложи на ВП/ЗП да проучи начините, по които ЕС би могъл 

да насърчи активно установяването на по-конструктивно регионално сътрудничество. 

Защитата на цивилното население в Сирия трябва да бъде приоритет за 

международната общност. ЕС осъжда крайните, несъразмерни и безразборни нападения, 

които сирийският режим продължава да извършва срещу собствения си народ. Режимът 

на Асад носи най-голямата отговорност за 250-те хиляди жертви на конфликта и 

милионите разселени хора. ЕС припомня, че международното хуманитарно право важи за 

всички страни и че правата на човека трябва да бъдат зачитани в пълна степен. 

Отправяме призив към всички страни да прекратят всички форми на безразборно 

обстрелване и бомбардиране на райони с цивилно население и заведения като болници и 

училища, и по-специално към сирийския режим да преустанови всички въздушни 

бомбардировки, в т.ч. използването на варелни бомби, в съответствие с Резолюция 2139 

на Съвета за сигурност на ООН, и използването на химическо оръжие, в съответствие с 

Резолюция 2209 на Съвета за сигурност на ООН. Системните нападения срещу цивилното 

население от страна на режима доведоха до масово разселване и насърчиха набирането 

на нови членове и процъфтяването на терористични групи в Сирия. Това изисква спешно 

внимание и действия. 

ЕС ще активизира усилията за подобряване на изпълнението на Резолюции 2139, 

2165 и 2191 на Съвета за сигурност на ООН с цел доставяне на помощ през границите и в 

конфликтните зони в полза на най-отчаяно нуждаещите се сирийци. 

ЕС категорично осъжда безразборните нападения, зверствата, убийствата, 

свързаното с конфликта сексуално насилие, посегателствата върху правата на човека и 

сериозните нарушения на международното хуманитарно право, извършвани от Даиш и 

други терористични групи срещу цялото цивилно население, включително срещу 

християни и други религиозни и етнически групи. ЕС подкрепя международните усилия и 

инициативи за работа в тази област. ЕС осъжда умишленото унищожаване на културно 

наследство в Сирия и Ирак от страна на Даиш, което съгласно международното право 

представлява военно престъпление. 

Носещите отговорност за военни престъпления и престъпления срещу човечеството 

в Сирия трябва да бъдат подведени под отговорност. ЕС изразява най-дълбока 

загриженост във връзка с констатациите на независимата международна анкетна комисия 

за Сирия. Твърденията за изтезания и екзекуции въз основа на доказателствата, 

представени в доклада на Irene Caesar, също са повод за дълбока загриженост. ЕС отново 

призовава Съвета за сигурност на ООН да сезира Международния наказателен съд за 

положението в Сирия. 

ЕС подкрепя усилията на Световната коалиция за борба с Даиш в Сирия и Ирак. 

Поради своите политики и действия режимът на Асад не може да бъде партньор в 

борбата срещу Даиш. Действията срещу Даиш трябва да бъдат тясно координирани между 

всички партньори и да бъдат ясно насочени срещу Даиш, Джабхат ан-Нусра и други 

посочени от ООН терористични групи. 

Неотдавнашните военни нападения от страна на Русия, чиито обхват надхвърля 

Даиш и другите посочени от ООН терористични групи, както и нападенията срещу 

умерената опозиция, предизвикват дълбоко безпокойство и трябва да спрат незабавно. 

Трябва да спрат и нарушенията от страна на Русия на суверенното въздушно 

пространство на съседните държави. 

Настоящата военна ескалация рискува да доведе до продължаване на конфликта, 

подкопаване на политическия процес, утежняване на хуманитарното положение и 
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засилване на радикализацията. Нашата цел следва да бъде спадане на напрежението в 

конфликта. ЕС призовава Русия да съсредоточи усилията си върху общата цел за 

намиране на политическо решение на конфликта. В този контекст ЕС призовава 

настойчиво Русия да окаже натиск за ограничаване на насилието и прилагане на мерки за 

изграждане на доверие от страна на сирийския режим в съответствие с разпоредбите на 

Резолюция 2139 на Съвета за сигурност на ООН. 

ЕС ще активизира дипломацията в хуманитарната област и ще търси начини за 

подобряване на достъпа и закрилата, както и за утвърждаване на хуманитарните 

принципи и консенсуса на местно ниво по насоките за доставяне на помощ. 

ЕС значително увеличи финансовите си усилия в подкрепа на бягащите от 

конфликта, в Сирия и извън страната, като пое нови ангажименти за хуманитарна помощ 

и работа в по-дългосрочен план за подпомагане на устойчивостта на бежанците в 

съседните страни. ЕС и неговите държави членки вече са предоставили 4 млрд. евро за 

оказване на помощ и възстановяване на засегнатите от конфликта в Сирия, бежанците и 

приемните общности в съседни държави. ЕС и неговите държави членки ще продължат да 

предоставят хуманитарна помощ чрез ООН, Международния комитет на Червения кръст и 

международни неправителствени организации. Същевременно ЕС ще увеличи своята 

помощ за по-дългосрочно развитие и стабилизация, за тези и други партньори, 

включително чрез наскоро създадения в отговор на кризата в Сирия регионален 

доверителен фонд (фонд „Мадад“), който понастоящем разполага с над 500 милиона евро 

финансиране от ЕС, което да бъде съпроводено от равностойни усилия от държавите — 

членки на ЕС, и други държави. ЕС призовава останалите държави да поддържат и 

увеличат своя принос в отговор на кризата в Сирия. По-конкретно Съветът постигна 

съгласие, че е необходимо да се засили сътрудничеството и партньорството с Ливан, 

Йордания и Турция, за да се гарантира равен достъп до подслон, образование, 

здравеопазване и средства за препитание за бежанците и приемащите ги общности, с 

подкрепата на допълнителна помощ от ЕС. 

Сваляне във формат PDF  

 

Източник: страницата на Съвета 

Председателство на Съвета на ЕС 

 

 
Люксембург 

1 юли — 31 декември 2015 г. 
 

http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2015/10/40802203421_bg_635806011000000000.pdf
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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) 

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 
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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 

 
 

 

Новини от Европейската комисия 

 

Европейската комисия дава нов шанс за 

финансиране на отлични научни проекти 
 

Европейската комисия започна нова инициатива, даваща 

шанс за осъществяване на отлични научни проекти, за които не 

е достигнало финансиране по рамковата програма на ЕС за 

научни изследвания "Хоризонт- 2020". 

ЕК ще отличава такива проекти с Печат за високи постижения. Това ще е знак за 

качество, който се присъжда на обещаващи проекти, предложени по програма „Хоризонт 

2020“, на които не е било отпуснато финансиране поради бюджетни ограничения, но са 

получили висока оценка в рамките на взискателния и независим процес на оценяване. 

Така ЕК ще се насърчи техният достъп до различни източници на финансиране, 

като например европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и други 

национални или регионални инвестиционни програми. 

Европейските комисари за регионалната политика Корина Крецу и за 

изследванията, науката и иновациите Карлош Моедаш дадоха старт на инициативата по 

време на Дните на отворените врати "Европейска седмица на регионите и градовете", 

която се провежда в Брюксел. 

Комисар Корина Крецу заяви: „За периода 2014 — 2020 г. инвестиции на стойност 

100 млрд. евро от Европейския фонд за регионално развитие ще бъдат използвани за 

насърчаване на научните изследвания и иновациите, включително 32 млрд.евро, 

предназначени за подкрепа на МСП, стартиращи предприятия и предприемачи, които са 

основните двигатели на иновациите в Европа. Печатът за високи постижения ще спомогне 

за идентифициране и подкрепа на иновативни проекти и ще им даде възможност да се 

разрастват и да се конкурират на международно равнище“.  

http://www.eu2015lu.eu/en/la-presidence/a-propos-presidence/programme-et-priorites/PROGR_POLITIQUE_EN.pdf
http://www.eu2015lu.eu/en/index.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
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Комисар Карлош Моедаш заяви: „Регионите на ЕС вече са основен инвеститор в 

качествени научни изследвания и иновации в Европа. Чрез печата за високи постижения 

те ще могат да се възползват от първокласната система за оценяване по програма „ 

Хоризонт 2020“ и лесно да идентифицират най-добрите проекти в своите региони, които 

да финансират със собствени средства“.  

 

 

 

 

Източник: страницата на Представителството на Европейската комисия в 

България 

 
 
 
Инициативи на ЕС  

 

Раиф Бадауи, опозицията във 

Венецуела и Борис Немцов са 

финалисти за наградата „Сахаров“ 

на ЕП за 2015 г. 
 
 

Саудитският блогър Раиф 

Бадауи, демократичната опозиция във 

Венецуела и убитият руски политик 

Борис Немцов са тримата финалисти за 

наградата „Сахаров“ на Европейския парламент за 2015 г. Това стана ясно след гласуване 

на 15 октомври 2015 г. на съвместно заседание на парламентарните комисии по външни 

работи и развитие и на подкомисията по права на човека. Носителят на наградата ще 

бъде определен от лидерите на политическите групи и председателя на Парламента на 29 

октомври 2015г.  

“Имаме три отлични кандидатури с всички качества да станат следващия носител 

на наградата „Сахаров““, заяви Елена Валенсиано, председателка на подкомисията по 

права на човека след гласуването. Председателят на комисията по външни работи Елмар 

Брок добави, че изборът на Бадауи “показва ясно, че ние защитаваме свободата на 

изразяване“, подкрепата за опозицията във Венецуела е „послание, че искаме 

демократичен процес“ в страната, а изборът на „Борис Немцов, който бе убит в Русия 

заради ролята си на опозиционер, показва нашето недоволство от развитието на правата 

на човека в Русия“. 

Финалистите за наградата "Сахаров" за 2015 г. 

Ето кои са финалистите и какво казаха депутатите, които издигнаха техните 

кандидатури при представянето им през септември 2015 г. : 

Раиф Бадауи  

Раиф Бадауи е блогър от Саудитска Арабия, автор на страницата „Свободни 

саудитски либерали“. Той е арестуван през 2012 г. и осъден на 10 години затвор, 1 000 

удара с камшик и сериозна глоба за обида на ислямските ценности чрез публикации на 

сайта си. През януари 2015 г. той получава първите 50 удара с камшик, изпълнението на 

останалата част е отложено след международни протести. Номинацията първоначално бе 

направена от С&Д, ЕКР и Зелени/ЕСА. 

Пиер Антонио Панцери (С&Д, Италия) каза при представянето на номинацията на 

г-н Бадауи: „Не мога да си представя, че в днешно време някой тук би могъл да бъде 

вързан публично и бит, само защото е бил смел и е изразил своето мнение. Като 
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номинираме Раиф Бадауи, ние искаме да почетем всички, които се борят за свобода на 

изразяването по света.“ 

Ана Фотига (ЕКР, Полша) изрази подкрепата на своята група за номинацията, а 

Тамаш Месерич (Зелени/ЕСА, Унгария) определи Бадауи като символ на борбата за 

свобода на словото: „Европа не може да продължи да мълчи, когато хора се изправят 

пред мъчения или смърт заради изразяването на идеите си в Саудитска Арабия.“ 

Демократичната опозиция във Венецуела в лицето на „Кръгла маса за 

демократично единство“ и политически затворници. 

„Кръгла маса за демократично единство“ (Mesa de la Unidad Democrática) е изборна 

коалиция, формирана през 2008 г. за обединение на опозицията. Опозиционни лидери и 

студенти са задържани под домашен арест за упражняване на правото си на протести. 

Номинацията бе направена от ЕНП и от депутатите Фернандо Маура Барандиаран и 

Дита Харанзова. 

Луис де Грандес Паскуал (ЕНП, Испания) заяви през септември: „Правителството 

(на Венецуела) е демократично избрано, но в момента то осъществява тоталитарен 

контрол върху населението. "Кръгла маса за демократично единство" е част от 

демократичната опозиция във Венецуела; те се борят да упражняват правата си.“ 

За Фернандо Маура Барандиан (АЛДЕ, Испания) присъждането на наградата 

„Сахаров“ на демократичната опозиция би осигурило подкрепа и закрила на движението. 

Борис Немцов  

Борис Немцов е руски политик, бивш заместник министър-председател и 

опозиционен водач, убит през февруари 2015 г. в Москва. Номинацията бе направена от 

АЛДЕ. 

Според Урмас Пает (АЛДЕ, Естония) г-н Немцов е бил „водеща личност в руското 

гражданско общество, който работеше за демократична, просперираща и мирна Русия. 

Като опозиционен лидер и активист на гражданското общество той работеше за 

изобличаване на корупцията и злоупотребата с политическата власт в Русия… Той плати 

за това с живота си.“ 

Наградата „Сахаров“ 

Наградата „Сахаров“ е учредена през 1988 г., за да почете усилията на личности и 

организации, борещи се за права на човека и за основните свободи. Миналата година тя 

бе връчена на Денис Муквеге, гинеколог от Демократична република Конго, борещ се 

срещу използването на сексуално население като оръжие във военни конфликти. 

Номинации могат да бъдат правени от отделна политическа група или от поне 40 

депутати от различни групи в ЕП. Комисиите по външни работи и развитие в ЕП 

определят трима финалисти на база на номинациите, а след това лидерите на 

политическите групи в ЕП избират лауреата за годината. 

 

 

 

 

Източник: страницата на Европейския парламент 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/bg/top-stories/content/20141008TST73415/html/Sakharov-Prize-2014
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Документи на Европейската комисия 
 

Документи на ЕК и Съвета получени в периода септември-октомври 2015 г. 

 
ПОСЛЕДНИ ДОКУМЕНТИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ 

ДОКУМЕНТ СИГНАТУРА ДАТА 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за установяване на позицията, която да се заеме от 
името на Европейския съюз в рамките на Общия съвет на СТО по отношение на искането на 
Съединените щати за дерогация от СТО с оглед удължаване на програмата AGOA  

COM(2015) 
464 

22/09/2015 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно дейността на 
Фондацията за МСФО, ЕКГФО и PIOB през 2014 г. 

COM(2015) 
461 

17/09/2015 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 
въвеждането на спешни автономни търговски мерки по отношение на Република Тунис  

COM(2015) 
460 

17/09/2015 

Предложение за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно интегрирането на трайно безработните лица 
на пазара на труда - {SWD(2015) 176 final} 

COM(2015) 
462 

17/09/2015 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позициите, които да бъдат заети от името на 
Европейския съюз в рамките на Подкомитета по търговия и устойчиво развитие и на Комитета 
за асоцииране в състав „Търговия“, създадени със Споразумението за асоцииране между 
Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от 
една страна, и Грузия, от друга страна 

COM(2015) 
456 

16/09/2015 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) 2015/323 от 2 март 
2015 г. относно финансовия регламент, приложим за 11-ия Европейски фонд за развитие 

COM(2015) 
463 

16/09/2015 

Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за присъединяването на Хърватия към Конвенцията от 26 
юли 1995 г., съставена на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за защита на 
финансовите интереси на Европейските общности, Протокола от 27 септември 1996 г., 
съставен на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, към Конвенцията за защита 
на финансовите интереси на Европейските общности, Протокола от 29 ноември 1996 г., 
съставен на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за тълкуване чрез 
преюдициални заключения от Съда на Европейските общности на Конвенцията за защитата на 
финансовите интереси на Европейските общности и Втория протокол от 19 юни 1997 г., 
съставен на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, към Конвенцията за защита 
на финансовите интереси на Европейските общности 

COM(2015) 
458 

16/09/2015 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно упражняването на 
правомощието за приемане на делегирани актове, предоставено на Комисията по силата на 
Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за 
определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и 
за отмяна на Директива 89/106/ЕИО 

COM(2015) 
449 

16/09/2015 

C(2015) 6204 C(2015) 6204 16/09/2015 

C(2015)6203 C(2015) 6203 16/09/2015 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването на Споразумението под формата 
на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство Мароко относно защитата на 
географските указания и наименованията за произход на селскостопанските продукти, 
преработените селскостопански продукти, рибата и рибните продукти и за изменение на 
Eвро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и 
техните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна 

COM(2015) 
446 

15/09/2015 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подписването от името на Европейския съюз 
на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство 
Мароко относно защитата на географските указания и наименованията за произход на 
селскостопанските продукти, преработените селскостопански продукти, рибата и рибните 
продукти и за изменение на Eвро-средиземноморското споразумение за асоцииране между 
Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от 
друга страна 

COM(2015) 
448 

15/09/2015 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Проект на съвместен 
доклад на Съвета и на Комисията за 2015 г. относно изпълнението на обновената рамка за 
европейско сътрудничество по въпросите на младежта (2010—2018 г.) - {SWD(2015) 168 

COM(2015) 
429 

15/09/2015 
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final}{SWD(2015) 169 final} 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Годишен доклад до 
органа по освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета относно 
вътрешните одити, извършени през 2014 г. (член 99, параграф 5 от Финансовия регламент) - 
{SWD(2015) 170 final} 

COM(2015) 
441 

15/09/2015 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА 

SWD(2015) 
169 

15/09/2015 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ 

SWD(2015) 
168 

15/09/2015 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването на Споразумението между 
Европейския съюз и Република Перу за премахване на визите за краткосрочно пребиваване.  

COM(2015) 
439 

14/09/2015 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подписването, от името на Съюза, и 
временното прилагане на Споразумението между Европейския съюз и Република Перу за 
премахване на визите за краткосрочно пребиваване 

COM(2015) 
437 

14/09/2015 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подписването, от името на Европейския съюз, 
и временното прилагане на Споразумението между Европейския съюз и Кралство Тонга за 
премахване на визите за краткосрочно пребиваване 

COM(2015) 
434 

14/09/2015 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването на Споразумението между 
Европейския съюз и Кралство Тонга за премахване на визите за краткосрочно пребиваване  

COM(2015) 
433 

14/09/2015 

 
ПОСЛЕДНИ ДОКУМЕНТИ НА СЪВЕТА 

ДОКУМЕНТ СИГНАТУРА ДАТА 

12533/15 12533/15 02/10/2015 

Позиция на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския 
парламент и на Съвета за определяне на мерки относно единния европейски пазар на 
електронни съобщителни услуги, за изграждане на континентална мрежа и за изменение на 
директиви 2002/20/ЕО, 2002/21/ЕО и 2002/22/ЕО и на Регламент (ЕО) № 1211/2009 и 
Регламент (ЕС) № 531/2012 

10788/15 01/10/2015 

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

3980/15 30/09/2015 

3417-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Общи въпроси) - Дата: 13 октомври 
2015 г. Час: 10,00 ч. Място: European Convention Center Luxembourg (ECCL) 4, Place de l'Europe 
1499 LUXEMBOURG 

3945/15 28/09/2015 

3410-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Конкурентоспособност (вътрешен 
пазар, промишленост, научни изследвания и космическо пространство) - Дата: 1 октомври 
2015 г. Час: 10,00 ч. Място: Люксембург 

12222/15 28/09/2015 

3416-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Външни работи) - Дата: 12 октомври 
2015 г. Час: 10,00 ч. Място: European Convention Center Luxembourg (ECCL) 4, Place de l'Europe 
1499 LUXEMBOURG 

3941/15 25/09/2015 

12330/15 12330/15 24/09/2015 

3 415-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Правосъдие и вътрешни работи) - 
Дата: 8 и 9 октомври 2015 г. Час: 10,00 ч., 10,00 ч. Място: European Convention Center 
Luxembourg (ECCL) 4, Place de l'Europe 1499 LUXEMBOURG 

3900/15 23/09/2015 

3414-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Транспрот, телекомуникации и 
енергетика) - Дата: 8 октомври 2015 г. Час: 9,00 ч. Място: European Convention Center 
Luxembourg (ECCL) 4, Place de l'Europe 1499 LUXEMBOURG 

3817/15 23/09/2015 

12238/15 12238/15 23/09/2015 

Позиция на Съвета на първо четене с оглед приемането на ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно пакетните туристически пътувания и свързаните 
пътнически услуги, за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2011/83/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 90/314/ЕИО на Съвета - Приета 
от Съвета на 18 септември 2015 г. 

9173/15 22/09/2015 

3413-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Икономически и финансови въпроси) 
- Дата: 6 октомври 2015 г. Час: 10,00 ч. Място: European Convention Center Luxembourg (ECCL) 
4, Place de l'Europe 1499 LUXEMBOURG 

3846/15 21/09/2015 

3411-то заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Правосъдие и вътрешни работи) - 
Дата: 22 септември 2015 г. Час: 14,30 ч. Място: Брюксел 

12065/15 21/09/2015 

12071/15 12071/15 21/09/2015 

3412-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Заетост, социална политика, 
здравеопазване и потребителски въпроси ) - Дата: 5 октомври 2015 г. Час: 10,30 ч. Място: 
European Convention Center Luxembourg (ECCL) 4, Place de l'Europe 1499 LUXEMBOURG  

3814/15 18/09/2015 
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3411-во заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Правосъдие и вътрешни работи) - 
Дата: 22 септември 2015 г. Час: 14,30 ч. Място: СЪВЕТ СГРАДА JUSTUS LIPSIUS Rue de la Loi 
175, 1048 BRUXELLES 

3797/15 18/09/2015 

11964/15 11964/15 17/09/2015 

3410-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Конкурентоспособност (вътрешен 
пазар, промишленост, научни изследвания и космическо пространство) - Дата: 1 октомври 
2015 г. Час: 10,00 ч. Място: European Convention Center Luxembourg (ECCL) 4, Place de l'Europe 
1499 LUXEMBOURG 

3715/15 15/09/2015 

12016/15 12016/15 15/09/2015 

3409-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Околна среда) - Дата: 18 септември 
2015 г. Час: 10,00 ч. Място: Брюксел 

11865/15 14/09/2015 

 

 

 

 

Актове, публикувани в Официален вестник на 
Европейския съюз 
 

Дата L (Законодателство) C (Информация и известия) 

12/10/2015   C337 

13/10/2015 L266 C338 

14/10/2015 L267 C339 

15/10/2015 L268 L269 L270 C340 

16/10/2015 L271 L272 C341 C341A C342 C343 

17/10/2015 L273 C344 

18/10/2015 L274 C345 
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