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Тема на седмицата 
 

 
„Истински спешен случай“: 

евродепутати се запознаха с 
бежанската криза в Турция 

 

Гюлхан е била студентка по физика в 
Университета Тишрийн в Латакия, когато избухва 

гражданската война в Сирия и преобръща живота 
й. Сега тя е на 32 години и е прекарала 

последните четири заедно с трите си деца в 
лишения в бежанския лагер Османие в южна Турция. Миналата седмица депутати от две 

комисии на ЕП посетиха турски лагери, за да се запознаят на място с последствията от 
най-голямата хуманитарна криза в света от Втората световна война и да потърсят начини 

за ефективен отговор от Европа.  

Гюлхан е сирийка от тюркски произход и е сред над 11-те милиона души, които са 
били принудени да напуснат домовете си вследствие на боевете в Сирия, продължаващи 

почти пет години и взели живота на над 250 000 души. Към момента Турция е приела над 
2,5 милиона сирийци, но бежанският поток продължава: боевете край Алепо от 

последните седмици доведоха до струпване на още десетки хиляди души на турско-
сирийската граница. 

Страните от ЕС постигнаха съгласие на 3 февруари 2016 г. да отпуснат 3 млрд. 
евро помощ на страната за облекчаване на нуждите на бежанците. Депутати от комисиите 

по граждански свободи и бюджети на ЕП отидоха на място, за да се запознаят с 

проблемите. 
Делегацията на комисията по граждански свободи 

Седем депутати от комисията на ЕП по граждански свободи начело със Силви 
Гийом (С&Д, Франция) посетиха на 9 февруари бежанския лагер Низип. Той е разположен 

на около 45 км от границата със Сирия и дава подслон на около 15 000 сирийци. В 
изказване в лагера г-жа Гийом похвали усилията на турските власти и на местните 

общности да предоставят подслон, храна, здравни грижи и образование в бежанските 
лагери. 

В същото време депутатите подчертаха, че само около 10% от сирийските бежанци 

живеят в лагери и положението на останалите бежанци е особено сложно. „Те имат 
спешна нужда от помощ, особено по отношение на възможностите за обучение и заетост“, 

заяви г-жа Гийом в Газиантеп, югоизточна Турция, където делегацията посети домовете 
на семейства, приели сирийски бежанци по проект на ЕС. Според изчисления над 50% от 

сирийските бежанци са деца, но само 14% от децата извън лагерите във възраст до 14 
години посещават училище. 

Депутатите се срещнаха в Анкара и с представители на турските власти, както и с 
представители на Агенцията на ООН за бежанците. Освен това те посетиха 

регистрационен център за бежанци от над 80 страни. 

Делегацията на бюджетната комисия 
Бюджетната комисия на ЕП също изпрати свои представители в Турция, за да 

научи повече за това как се използват европейските средства за облекчаване на кризата. 
След среща със семейство сирийски бежанци в лагера Османие на 10 февруари 

2016 г. председателят на бюджетната комисия Жан Артюи (АЛДЕ, Франция) посочи: 

http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/turkey_syrian_crisis_en.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/turkey_syrian_crisis_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20160210IPR13782/Turkey-more-needs-to-be-done-for-refugees-living-outside-camps-MEPs-say
http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/96952/SYLVIE_GUILLAUME_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/96952/SYLVIE_GUILLAUME_home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20160210IPR13701/Budget-Committee-members-in-Turkey-to-check-use-of-EU-refugee-aid
http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/124773/JEAN_ARTHUIS_home.html
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„Усещам тяхното нетърпение да се завърнат в родината си. Нашият приоритет 

трябва да бъде възстановяването на мира в Близкия Изток, тъй като само мирът може да 

разреши проблема с миграцията“. 
Във връзка с решението на ЕС за предоставяне на 3 млрд. евро помощ на Турция, 

г-н Артюи изтъкна спешната нужда от средствата: „Нуждаем се от прозрачност и яснота 
от турска страна. Тук има истински спешен случай и доверието е належащо, за да можем 

да отговорим бързо“. 
В лагера Османие депутатите посетиха супермаркет и бибилиотека, финансирани 

от Европейския съюз. По време на престоя си в Турция делегацията проведе срещи и с 
Агенцията на ООН за бежанците, Световната програма по прехраната, УНИЦЕФ и 

представители на турските власти. 

Кризата с бежанците 
Европейският съюз е водещият донор в международния отговор на кризата в 

Сирия, като страните-членки и ЕС са заделили вече над 5 млрд. евро за хуманитарна, 
икономическа помощ и помощ за развитие. 

Въпреки усилията кризата с бежанците далеч не е разрешена. В последните 
години Турция се превърна не само в страната с най-много бежанци в света, но и в 

основен маршрут за онези, които се насочват към Европа. През 2015 г. над 1 млн. души 
са дошли в Европа по море, а около половината от тях са били сирийци. Голямото 

мнозинство са пристигнали през Турция, като само на гръцкия остров Лесбос са 

регистрирани над 500 хил. бежанци. 
Според последните данни на Агенцията на ООН за бежанците над 80 000 бежанци 

и мигранти са пристигнали в Европа по море през първите шест седмици на 2016 г. Това е 
повече, отколко е бил броят на пристигналите през първите четири месеца на 2015 г. Над 

400 души вече са загубили живота си в опит да достигнат Европа по море през 2016 г. 
 

Бежанците и пазарът на труда: депутати и експерти разискваха проблемите 
 

 

Източник: страницата на Европейския парламент 
 

 
 

 

Събития в Народното събрание 

Събития от изминалата седмица 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

http://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2016/02/03-refugee-facility-for-turkey/
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-222_en.htm
http://www.unhcr.org/56bdcaae6.html
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20160218STO14834/%D0%91%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B8-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5
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Цецка Цачева се обърна с послание към ръководителите на европейските 
институции 

 
 

Председателят на Народното събрание Цецка Цачева изпрати на 19 февруари 2016 
г. на ръководителите на европейски институции приетата с единодушие от българския 

парламент декларация във връзка със задълбочаващата се криза на българо-гръцката 

граница, предизвикана от блокадите на гръцки фермери. 
В послание до председателя на Европейския парламент Мартин Шулц, 

председателя на Европейския съвет Доналд Туск и до председателя на Европейската 
комисия Жан Клод Юнкер председателят на Народното събрание изразява очакване, че 

приетият документ ще срещне ангажираното внимание и ще доведе до предприемането на 
своевременни мерки от страна на европейските институции, за да бъде защитен не само 

интересът на българските превозвачи, но и изконното право на ЕС – свободното 
движение на стоки и хора. 

В условията на трудности и предизвикателства за нашия ЕС, отстояването на тези 

ценности, солидарността и поддържането на добросъседски отношения между страни-
членки на ЕС, е от ключово значение за стабилността, доверието на гражданите в 

институциите и за успеха на общите ни политики, заявява още в посланието си до 
тримата европейски лидери Цецка Цачева. Председателят на българския парламент 

очаква ползотворно взаимодействие с оглед разрешаването на този проблем, който има 
крайно негативни последици за българската икономика и в частност за българските 

превозвачи. 
 

 

 

Предстоящи събития  
 

23/02/2016 

14:30 Заседание на Комисия по земеделието и храните  
23/02/2016 

15:30 Заседание на Комисия по отбрана  
 

 

Новини от България свързани с ЕС 
 

 
Вече е активен сайтът за подготовката на 

Българското председателство на Съвета на ЕС 
 

 
Вече е активен сайтът за подготовката на 

Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 
г., обяви днес вицепремиерът по координация на 

европейските политики и институционалните въпроси и 

министър на образованието и науката Меглена Кунева. 
Тя участва в кръгла маса на тема „Граждански 

измерения на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г.“. 

http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2336/sittings/ID/8015
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2334/sittings/ID/8016
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Тепърва предстои още много работа по уеб сайта, обясни вицепремиерът и 

подчерта, че целта на този етап е да бъде дадена основна информация за процеса на 

подготовка и да има обратна връзка. 
„Освен български, сме предвидили в бъдеще информацията да бъде преведена на 

още три езика: английски, немски и френски. Ще се публикува календар на 
предстоящите събития. Ще имаме възможности за провеждане на дискусии във форума, 

да подавате предложения и сигнали. Провеждането на анкети също е елемент, който ще 
бъде активен съвсем скоро“, посочи Кунева. 

Вицепремиерът представи основните акценти в подготовката на 
Председателството, която включва избор на приоритети, подготовка на администрацията, 

техническа и логистична подготовка, комуникационна стратегия и културна програма. 

Меглена Кунева подчерта, че за изпълнението на задачите разчита на подкрепата 
и инициативността на неправителствения сектор, както и на активното участието на 

гражданския сектор и академичните среди. „Това ще повиши интереса към европейските 
политики и ще ни позволи да предадем по-достъпен и разбираем начин общите послания 

и визия на председателството“, допълни тя. 
Сайтът на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. можете да 

намерите на следния адрес: http://www.eu2018bg.bg/  
 

 

 
Източник: Europe.bg 

 
 

 
 

Новини от европейските институции  

Събития от изминалата седмица в европейските институции 

 
Седмицата в Европейския парламент  

 
Външният министър на Иран: „Готови сме да работим с ЕС по проблемите в 

региона“ 

 
Споразумението за ядрената програма на Иран откри нова страница в отношенията 

между ЕС и Техеран. На 16 февруари 2016 г. иранският външен министър Джавад Зариф 
говори пред комисията по външни работи в ЕП за възможностите за сътрудничество и за 

решаването на проблемите в Близкия Изток. „Иран е отворен да работи с Европа за 
намаляване на опасенията и напрежението в региона“, заяви той и добави: „Ние трябва 

да спечелим доверието един на друг“.  

Депутатите в комисията приветстваха перспективите за укрепване на връзките 
между ЕС и Иран, но настояха, че страната трябва да подобри защитата на правата на 

човека. На заседанието бяха обсъждани също обтегнатите отношения на Иран със 
Саудитска Арабия и конфликтът в Сирия.  

По време на посещението си в Парламента г-н Зариф се срещна с председателя на 
ЕП Мартин Шулц и с други политически лидери. Депутатите подготвят доклад, в който ще 

изразят препоръките си за стратегията на ЕС към Иран след споразумението за ядрената 
програма. 

За повече информация ТУК 

http://www.eu2018bg.bg/
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20160216IPR14517/Human-rights-are-a-litmus-test-for-EU-Iran-relations-say-foreign-affairs-MEPs
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20160217STO14709/%D0%92%D1%8A%D0%BD%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD-%E2%80%9E%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D1%81%D0%BC%D0%B5-%D0%B4%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BC-%D1%81-%D0%95%D0%A1-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%E2%80%9C
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Главният учен на СЗО за зика: В ЕС сме подготвени да 
овладеем инфекция 

 
Разпространението на вируса зика, който се смята, че 

причинява тежки дефекти при новородени, привлече 
вниманието на света и даде тласък на изследванията на 

заболяването. На 17 февруари 2016 г. комисията по 
обществено здраве в ЕП разисква темата с представители на 

Световната здравна организация (СЗО). След заседанието разговаряхме с д-р Роберто 

Бертолини, главен учен и представител на СЗО за Европа, който ни увери, че в ЕС сме 
подготвени да овладеем евентуална инфекция.  

Вирусът е познат от 1947 г., защо досега не е имало усилия за разработване на 
ваксина? 

Това е една от многото болести, които познаваме, но за които нямаме ваксина, тъй 
като разпространението им е ограничено или тъй като са леки, както е в случая. Едва в 

последно време с първите случаи на микроцефалия (необичайно малък размер на черепа 
при бебетата – бел. ред.) във Френска Полинезия през 2013-2014 г. се появи тревога. 

Сега ситуацията е много по-сериозна и има натиск от общественото мнение и от 

правителствата за изучаване на ваксини. 
Колко дълго ще отнеме разработването на ваксина? Каква е вероятността от 

успех? 
Мисля, че ще имаме успех. Вече имаме много опит от ваксинацията срещу ебола. 

Успяхме да разработим почти пълна ваксина срещу ебола за много кратко време. 
Оптимисти сме, че ще разработим поне предварителна ваксина за експерименти 

през следващите 15-18 месеца. Случаят с ебола бе важен урок за много хора. Има голяма 
промяна в отношението. 

Има ли риск за разпространение в ЕС? Какъв е най-лошият и най-добрият 

сценарий? Готови ли сме да реагираме? 
Най-лошият сценарий е комарите преносители да дойдат в Европа и да започнат да 

хапят хора и да пренасят болестта. Друг междинен сценарий е пренасянето на болестта 
чрез вече установили се комари, които са разпространени в някои страни от Южна 

Европа. Най-добрият сценарий е ако това се случи, да успеем да изолираме района, да 
премахнем комарите и да овладеем инфекцията. По мое мнение това е най-вероятният 

сценарий, тъй като имаме силна система на здравеопазване и благодарение на това, че 
познаваме проблема, можем да реагираме бързо. 

Сигурни ли сме, че микроцефалията се причинява от комари и от зика? Или има и 

други фактори, които са отговорни? 
Вирусът бе изолиран в бебета с малформации, така че връзката е много силна. Но, 

разбира се, не можем да изключим другите фактори – генетични фактори, други вируси и 
така нататък. 

Някои казват, че микроцефалията може да е причинена от пестициди като 
пиропроксифена, които се добавят към водата за пиене. 

Това е пестицид, който се използва широко от повече от 20 години. Никога не са 
били наблюдавани малформации. Той се смята за толкова безопасен, че се използва за 

дезинфекциране на питейна вода, така че за момента не смятам, че има каквито и да е 

основания за подобни твърдения. 
Смятате ли, че мерките за унищожаване на комарите ще имат ефект? Какво 

мислите за идеите за разпространяване на генно модифицирани комари или за бактерии 
срещу преносителите? 

Преносителите на инфекцията не се влияят от голям брой инсектициди. Затова 
имаме нужда от нови оръжия и съществуват три направления в тази насока. На първо 
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място са генно модифицираните комари, които не пренасят болестта. На второ място е 

стерилизацията на мъжките комари чрез радиация. На трето място са бактериите, които 

лишават мъжките комари от възможност за оплождане. Мисля, че тези методи могат да 
бъдат изключително ефективни и по-добри от използването на тонове пестициди, към 

които комарите са все по-резистентни. 
СЗО наскоро обяви, че ще има нужда от милиони долари за изследванията, 

очаквате ли ЕС да предостави финансиране? 
Да. Отправили сме искане за около 53 милиона долара, като за СЗО са само 25-28 

милиона долара, останалото е за други агенции като УНИЦЕФ. 
 

 

 
Шулц: „Ако ние европейците се разделим, да не 

се заблуждаваме за последствията“ 
 

Великобритания и другите страни в ЕС ще 
спечелят, ако останат заедно, заяви председателят 

на Парламента Мартин Шулц на срещата на върха на 
18-19 февруари 2016 г., посветена на британските 

искания за промени в членството й в Европейския 

съюз. „В глобализирания 21-ви век ние имаме нужда 
от Великобритания повече от всякога и сме убедени, 

че за Великобритания ще бъде по-добре да е част от 
ЕС“, каза г-н Шулц.  

Пред държавните ръководители на ЕС той се аргументира с нуждата от единен 
отговор на предизвикателствата в икономическата сфера и в сферата на сигурността. 

„Ако ние европейците се разделим, да не се заблуждаваме за последствията“, 
добави той. 

В същото време Шулц заяви, че съществуват някои опасения относно промените, 

поискани от Великобритания, като например за ограничаването на достъпа на бежанци до 
социални плащания и по-голямата защита на страните-членки, които не са част от 

еврозоната. Председателят на ЕП настоя, че не може да се затваря вратата за повече 
европейска интеграция. „В нашия сложен свят ЕС трябва да бъде по-силен. А това 

неизбежно означава, че поне някои ще имат нужда от по-тясна интеграция“. 
На срещата на върха се разискват и мерки за овладяване на засиления 

миграционен поток към Европа. Според Шулц въпросът опира до „криза на солидарност“ 
– повече ресурси ще трябва да бъдат заделени за страните, понасящи тежестта на 

притока на бежанци: „Крайно време е всеки един да поеме своята индивидуална 

отговорност, но също така трябва да засилим изпълнението на нашите споделени 
отговорности“. 

 
 

Домашни грижи: „Ако регламентираме професията, 
ще намалим насилието срещу жени“ 

 
Комисията по права на жените в ЕП гласува на 18 

февруари 2016 г. доклад, призоваващ Европейската 

комисия и страните-членки да предприемат мерки за 
защита на правата на домашните помощници и 

болногледачите в ЕС. „Ако тази професия бъде 
регламентирана, ще можем да ограничим трафика на 

жени и насилието срещу тях“, заяви авторката на 
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доклада Костадинка Кунева (ЕОЛ/СЗЛ, Гърция) след гласуването. Докладът ще бъде 

разгледан на пленарното заседание през април 2016 г.  

Вашият доклад за домашните помощници и болногледачите в ЕС беше одобрен от 
парламентарната комисия по права на жените. Какви са препоръките в него? 

Това е доклад, посветен на един икономически сектор, обхващащ над 2,5 млн. 
заети в ЕС. Около 30% от домашните работници са напълно изключени от националното 

трудово право. В резултат те често стават жертви на дискриминация, те са малтретирани 
и са принуждавани да работят в лоши условия. Ситуацията е дори по-лоша при 

работниците мигранти. 
Комисията по права на жените в ЕП призовава Европейската комисия да 

предприеме законодателни и незаконодателни инициативи за регламентиране на 

професията. 
Защо е необходимо европейско законодателство? 

В света 83% от домашните работници са жени. Голям дял от тях са имигранти. Ако 
регламентираме професията, ще можем да намалим трафика и насилието срещу жени. 

Как е свързан докладът с Вашия личен опит? 
Като имигрантка в Гърция аз работих в компания за почистване. Никога не съм 

работила в домове, но имам много близки и приятелки, които са работили. Срещнала съм 
твърде много жени, които са отправяли обвинения за условията на труд, и като генерален 

секретар на гръцкия профсъюз на чистачите и домашните работници съм работила за 

справяне с тези проблеми и за подобряване на начина им на живот. 
 

 
 

Източник: страницата на Европейския парламент 
 

 

 

Седмицата в Съвета  

 

Великобритания в Европейския съюз 

 

Европейски съвет, 18—19 февруари 2016 г. 
Заключения на Европейския съвет (18—19 февруари 2016 г.) 

Remarks by President Donald Tusk following the European Council meeting 
Хронология — нова договореност за Обединеното кралство в рамките на ЕС  

Намиране на решение на миграционния натиск 

 
 

В дискусиите по време на Европейския съвет основно място заеха преговорите 
относно статута на Обединеното кралство и продължаващата миграционна и бежанска 

криза. 
След усилени преговори лидерите от ЕС постигнаха договореност, която укрепва 

специалния статут на Великобритания в ЕС. Това е правно обвързващо и необратимо 
решение, взето от всички 28 лидери. 

Във връзка с миграционната и бежанска криза Европейският съвет разгледа 
изпълнението на вече взетите решения и прие заключения, за да подготви почвата за 

следващото си заседание през март 2016 г. 

http://www.consilium.europa.eu/bg/meetings/european-council/2016/02/18-19/
http://www.consilium.europa.eu/bg/meetings/european-council/2016/02/EUCO-Conclusions_pdf/
http://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2016/02/19-tusk-final-remarks-european-council/
http://www.consilium.europa.eu/bg/policies/UK/2016-uk-settlement-process-timeline/
http://www.consilium.europa.eu/bg/policies/migratory-pressures/
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Обсъжданията се съсредоточиха върху хуманитарната помощ, изпълнението на 

Плана за действие ЕС—Турция, управлението на външните граници и функционирането 

на „горещите точки“. 

 

Заключения на Съвета относно приоритетите на ЕС във форумите на ООН по 
правата на човека през 2016 г. 

 
В настоящата 10-а годишнина на Съвета на ООН по правата на човека и в 

навечерието на 31-вата му сесия, ЕС потвърждава отново твърдия си ангажимент към 
органите на Организацията на обединените нации, натоварени със задачата за 

насърчаване и защита на правата на човека. ЕС отново ще се ангажира активно в Съвета 

по правата на човека и в Третия комитет на Общото събрание на ООН, за да защитава и 
насърчава универсалността, неделимостта и взаимозависимостта на човешките права и 

ще продължи да насочва вниманието на тези форуми към нарушенията и злоупотребите с 
правата на човека по целия свят. 

Като приветства всеотдайността и работата на върховния комисар на ООН за 
правата на човека и на неговия персонал, ЕС ще продължи да подкрепя и защитава 

почтеността, независимостта и функционирането на Службата на върховния комисар за 
правата на човека, която извършва дейности от първостепенно значение за 

утвърждаването на човешките права в целия свят и за прилагането на нормите за 

подобряване на положението по места. 
ЕС утвърждава една проактивна, реактивна и действена система на ООН по 

правата на човека и решително подкрепя по-нататъшното включване на правата на 
човека в работата на Организацията на обединените нации като цяло. В този дух ЕС се 

стреми към сътрудничество с партньори от всички региони, за да гарантира, че органите 
на ООН следват амбициозна тематична програма и действат за справяне с най-сериозните 

ситуации в областта на правата на човека по целия свят, като ясно осъжда по най-
категоричен начин нарушенията и злоупотребите с правата на човека, както и насилието 

и дискриминацията. 

ЕС призовава всички държави да изразят готовност за цялостно сътрудничество по 
специалните процедури на Съвета на ООН по правата на човека, включително като 

осигуряват на мандатоносителите безпрепятствен достъп и контакт с гражданите и 
гражданското общество. ЕС подчертава значението на всеобщия периодичен преглед и 

призовава всички държави да вземат пълноценно участие и да се ангажират в този 
процес. Също така, ЕС отново изтъква силната си подкрепа за органите, създадени с 

договорите за ООН, които играят основополагаща роля при наблюдението на спазването 
на задълженията в областта на правата на човека. 

На територията на Сирия се разиграва най-острата и тежка хуманитарна криза и 

криза в областта на правата на човека в най-новата история, към която органите на ООН 
по правата на човека трябва да насочат цялото си внимание. ЕС призовава за незабавен 

край на нарушенията и злоупотребите с правата на човека от страна на режима на Асад и 
на всички останали страни по конфликта; изразява подкрепата си за продължаването на 

работата на Анкетната комисия; настойчиво призовава всички участници да предоставят 
незабавен, безпрепятствен и непрекъснат достъп за хуманитарна помощ; отправя 

настойчиво искане за пълна отговорност и край на безнаказаността; и отново повтаря 
призива си към Съвета за сигурност на ООН да сезира Международния наказателен съд 

във връзка с положението в Сирия. ЕС продължава да осъжда най-категорично и 

продължаващите груби, системни и ширещи се нарушения на правата на човека, 
извършени от Даиш, включително в Сирия, Ирак и Либия, и призовава за търсене на 

отговорност за тези действия. Освен това ЕС настойчиво призовава правителството на 
Ирак и регионалното правителство на Кюрдистан да защитават правата на всички 
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иракски граждани, и да осигурят пълно разследване на твърденията за нарушения и 

злоупотреби. 

Предвид текущото сериозно положение с правата на човека в КНДР, ЕС ще 
продължи да работи с Япония и единомислещите партньори, за да привлече вниманието 

към нарушенията на правата на човека, извършвани от КНДР, и да поддържа импулса за 
действия в международен план за търсене на отговорност, и отново призовава Съвета за 

сигурност на ООН да разгледа възможността за сезиране на Международния наказателен 
съд във връзка с положението в КНДР. 

ЕС ще изтъква сериозните нарушения и злоупотреби с правата на човека, свързани 
с конфликта в източната част на Украйна и силно обезпокоителното положение с правата 

на човека на Кримския полуостров, чието незаконно анексиране от Руската федерация ЕС 

не признава и продължава да осъжда. ЕС изразява пълната си подкрепа за мисията на 
ООН за наблюдение на правата на човека в Украйна и призовава всички заинтересовани 

страни да зачитат международното хуманитарно право и правото в областта на човешките 
права. Общото укрепване на върховенството на закона също продължава да бъде от 

основополагащо значение за спазването на правата на човека и основните свободи в 
Украйна. 

ЕС ще направи необходимото да се повиши вниманието към влошаването на 
положението с правата на човека в Бурунди и отново призовава за прекратяване на 

насилието и на нарушенията и злоупотребите с правата на човека. ЕС ще продължава да 

настоява за адекватен и ефективен отговор от страна на Съвета по правата на човека на 
обезпокоителното положение в Южен Судан, където въоръжените действия доведоха до 

мащабни нарушения на правата на човека. ЕС отново осъжда нарушенията на правата на 
човека, извършвани от терористични групи в Африка, по-специално нападенията над 

жени и деца от страна на групировката „Боко Харам“. Във връзка с Годината на правата 
на човека в Африка, ЕС ще работи с африканските партньори в подкрепа на действията 

на Съвета по правата на човека за Централноафриканската република, Мали, 
Демократична република Конго, Еритрея и Судан. 

Предвид неспиращите нарушения на правата на човека и големия брой екзекуции 

в Иран и с оглед подобряване на положението с правата на човека ЕС отново ще даде 
подкрепата си за удължаване на мандата на специалния докладчик. Наред с това ЕС ще 

съдейства и да се отдели необходимото внимание в Съвета по правата на човека на 
положението с човешките права в Либия и в окупираната палестинска територия. ЕС ще 

се насочи също така към подходящи действия във връзка с влошаването на 
хуманитарното положение и състоянието на човешките права в Йемен. ЕС продължава да 

бъде загрижен за лицата, осъдени на смърт в Саудитска Арабия за действия, извършени 
от тях в непълнолетна възраст, както и по повод на масовите екзекуции. Съветът ще 

продължи да следи отблизо положението с човешките права в Беларус. 

Като приветства историческите избори в Мианмар/Бирма през ноември 2015 г., ЕС 
ще преразгледа инициативите си в светлината на развитието на събитията на място, като 

насърчава новото правителство да предприеме бързи и решителни действия за 
преодоляване на съществуващите проблеми с правата на човека и за постигане на по-

нататъшни подобрения. Освен това ЕС ще следи отблизо усилията на Шри Ланка за 
решаване на въпросите, свързани с правата на човека, и за установяване на надежден 

процес на правосъдие, отчетност и помирение по време на прехода. 
Като непоколебим застъпник за премахването на смъртното наказание ЕС се 

противопоставя на смъртното наказание когато и където да се прилага то. ЕС ще издига 

глас срещу екзекуциите, особено когато става дума за масови екзекуции или когато 
смъртното наказание се налага за престъпления, извършени от лица на възраст под 18 

години. ЕС ще продължи да привлича вниманието към нарушаването на минималните 
стандарти. Обезпокоен от броя на страните, в които се възобновяват екзекуциите, ЕС ще 

се стреми да привлече по-голяма междурегионална подкрепа за резолюцията за 
мораториум върху смъртното наказание в рамките на Общото събрание. Наред с това ЕС 
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ще издига глас и ще подкрепя работата на ООН против изтезанията и други форми на 

жестоко, нечовешко и унизително отнасяне или наказание. 

ЕС ще продължи да отстоява свободата на мнение и на изразяване онлайн и 
офлайн и свободата на сдружаване и свободата на събрания като крайъгълни камъни на 

демокрацията и принос за мирното разрешаване на конфликти. Тъй като цени силното 
партньорство с гражданското общество, ЕС се противопоставя на налагането на 

неоправдани или непропорционални ограничения върху дейностите, регистрацията и 
достъпа до финансиране на организациите на гражданското общество, включително в 

името на борбата с тероризма. Наред с това EС осъжда всички прояви на тормоз, 
сплашване или преследване, включително жестоките нападения и убийствата, на 

правозащитници, журналисти или блогъри; и изразява дълбокото си съжаление по повод 

на всички репресивни мерки срещу отделни лица и организации на гражданското 
общество заради сътрудничеството им с Организацията на обединените нации. 

ЕС ще насърчава принципите на равенство и недискриминация, като се 
противопоставя твърдо на дискриминацията на каквото и да е основание или поради 

какъвто и да е статус, включително на дискриминацията, основана на сексуална 
ориентация и полова идентичност. ЕС изтъква отново решителното си противопоставяне в 

световен мащаб на всички форми на расизъм, расова дискриминация и ксенофобия и на 
свързаните с тях прояви на нетърпимост. Освен това ЕС ще продължи да отстоява 

свободата на религията и убежденията, да се противопоставя категорично на 

религиозната нетърпимост и да настоява за по-добра защита на лицата, принадлежащи 
към религиозни и други малцинства, от преследване и насилие. Тъй като свободата на 

религията и убежденията и свободата на изразяване на мнение са взаимозависими, 
насърчаването на двете представлява неразделна част от борбата срещу нетърпимостта и 

дискриминацията на основата на религия или убеждения. 
Решен да насърчава равенството между половете, повишаването на ролята на жените и 

утвърждаването на правата на жените, Съветът припомня заключенията си от 26 май 
2015 г. относно равенството между половете при сътрудничеството за развитие и заявява 

отново твърдата си ангажираност с равенството между половете, правата на човека, 

повишаването на ролята на жените и момичетата и премахването на насилието, основано 
на пола. ЕС продължава да работи за утвърждаването, защитата и реализирането на 

всички човешки права и за цялостното и ефективно изпълнение на Пекинската 
платформа за действие и Програмата за действие на МКНР, както и за прилагане на 

резултатите от конференциите за преглед на платформата и програмата, и в този 
контекст остава ангажиран със сексуалното и репродуктивното здраве и произтичащите 

от това права. ЕС ще продължи да полага усилия за ефективното изпълнение на 
Резолюция 1325 на Съвета за сигурност на ООН и последващите резолюции относно 

жените, мира и сигурността. Освен това ЕС ще увеличи усилията си за предотвратяване и 

премахване на всички форми на насилие срещу жените и момичетата в целия свят. 
В съответствие с дългогодишната си политика ЕС ще работи за утвърждаването и 

закрилата на правата на детето в световен мащаб. ЕС ще работи още по-активно в защита 
на момичетата и момчетата от всички форми на насилие и малтретиране, сексуална 

експлоатация и вредни практики като гениталното осакатяване на жени и браковете на 
деца и ранните и принудителните бракове. ЕС ще остане също силно ангажиран с 

международните дейности за защита и помощ на децата, засегнати от въоръжени 
конфликти. 

ЕС подчертава значението на цялостното и ефективно прилагане на „Програма 

2030“, включително чрез основан на правата подход, обхващащ всички човешки права и 
равенството между половете, за осъществяване на целите за устойчиво развитие, и ще се 

застъпва за насърчаването и защитата на правата на човека в контекста на изменението 
на климата. Наред с това, през 2016 г. ЕС ще повиши усилията си за постигане на 

напредък в защитата и насърчаването на икономическите, социалните и културните 
права. ЕС също ще изпълнява и насърчава, включително по отношение на трети държави, 
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ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека и ще подкрепя усилията 

за подобряване на достъпа до ефективни средства за правна защита. 

ЕС ще подчертае значението на спазването на международното бежанско право и 
защитата на човешките права на лицата, търсещи убежище, бежанците, мигрантите и 

разселените лица, особено като се имат предвид специфичните рискове, на които са 
изложени жените и децата. Съюзът, наред с много други, е изправен пред голямото 

предизвикателство да даде отговор на световната криза с бежанците, но остава 
непоколебим в ангажимента си за гарантиране на правото на убежище и на най-високо 

равнище на защита на човешките права за всички. 
Петдесет години след приемането на Международния пакт за икономически, 

социални и културни права и Международния пакт за граждански и политически права 

през 1966 г. ЕС отправя нова покана за всеобщото им ратифициране. Като припомня 
Стратегическата рамка относно правата на човека и демокрацията и Плана за действие 

относно правата на човека и демокрацията за периода 2015—2019 г., ЕС отново изтъква 
ангажимента си по отношение на универсалността, неделимостта и взаимозависимостта 

на всички човешки права. ЕС ще ангажира държави, организации и заинтересовани 
страни от всички региони, включително чрез специалния представител на ЕС за правата 

на човека, с цел да насърчава осъществяването на всички човешки права, навсякъде и за 
всички. 

 

Заключения на Съвета относно европейската дипломация в областта на климата 
след СОР21 

 
Като припомня заключенията си от юли 2015 г., в които върховният представител 

и Комисията бяха приканени да докладват в началото на 2016 г. за резултатите от СОР21 
и техните импликации за дипломацията в областта на климата, Съветът прие настоящите 

заключения. 
Съветът приветства Парижкото споразумение за климата като забележително 

постижение на борбата с изменението на климата и на многостранното сътрудничество. 

Парижкото споразумение е амбициозно, балансирано, справедливо и правно 
обвързващо. 

Приемането на споразумението и кумулативното обявяване до края на COP21 на 
планирания национално определен принос от 187 страни представляват решаващ поврат 

към всеобхватни и колективни действия в световен мащаб, които – след осъществяването 
им – окончателно и необратимо ще ускорят прехода към устойчива на климата, неутрална 

спрямо климата глобална икономика. 
Съветът поздравява страните по Конвенцията, ООН и перуанското и френското 

председателство на Конференцията на страните за техните неуморни усилия и успешна 

работа, довели до постигането на Парижкото споразумение, и изразява подкрепата си за 
предстоящото мароканско председателство на COP22. 

Прочетете пълния текст на заключенията на Съвета относно европейска 
дипломация в областта на климата след 21-вата конференция на страните по РКООНИК 

 

 

 

Източник: страницата на Съвета 

 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6061-2016-INIT/bg/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6061-2016-INIT/bg/pdf
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Председателство на Съвета на ЕС 

 

 
 

 

 
Нидерландско председателство на Съвета на ЕС 

  

1 януари — 31 юни 2016 г. 
 

 
Работната програма на нидерландското председателство е съсредоточена върху 

четири основни области: миграция и международна сигурност, стабилни финанси и 

солидна еврозона, Европа в ролята на новатор и създател на заетост и ориентирана към 
бъдещето политика в областта на климата и енергетиката. 

Председателството желае да работи за един ЕС, който набляга на това, което е от 
значение за европейските граждани и предприятия, който създава растеж и работни 

места чрез иновации и е свързан с гражданското общество. Председателството ще 
насърчава действия на равнище ЕС само ако те са по-ефективни от политиките на 

национално равнище. 
 

Програмата на Нидерландското председателство е основана на 

принципите за: 
-          фокусиране върху същината - спазване на принципите на субсидиарност и 

пропорционалност, подобряване качеството на законодателството и опростяване на 
правилата, намаляване на административната тежест и разходите за гражданите, 

бизнеса, местните власти и институциите; 
-          свързаност- насърчаване на гражданското участие, засилване на 

демократичната легитимност на ЕС, по-ефективно включване на гражданите и 
гражданските организации в процеса на вземане на решения, прозрачност; 

-          акцентиране върхуиновациите, растежа и заетостта - повишаване на 

конкурентоспособността и ролята на ЕС на световната сцена чрез фокус върху 
иновациите, като ключ към устойчиво и приобщаващо развитие; премахване на 

препятствията пред иновациите на вътрешния пазар, насърчаване на научните 
изследвания, укрепване на дигиталната икономика, насърчаване на национални 

реформи, създаване на работни места. 
 

Четирите приоритета на Нидерландското председателство са: 
 

-          Миграция и международна сигурност– общ граничен контрол и политика за 

убежище и миграция, справедливо разпределяне на отговорността за бежанците в 
Европа, ефективен контрол на миграционните потоци, подобряване на механизмите и 
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процедурите за достъп на мигранти в ЕС; общо действие на държавите-членки и фокус 

върху причините за миграционната криза. 

-          Стабилни финанси и еврозона–продължаване на реформите, създаване на 
модерна икономика и стабилни публични финанси, силна еврозона и изпълнение на 

ангажиментите по отношение на Паричния съюз. Нидерландия възнамерява да започне 
дебат за реформиране на многогодишната финансова рамка. 

-          Европа като иноватор и създател на работни места– фокус върху 
структурния растеж и създаването на работни места чрез иновации, намаляване на 

регулаторната тежест за предприятията, инвестиции в изследвания, сключване на 
споразумения за свободна търговия. 

-          Насочени към бъдещето политики за климата и енергетиката– единен 

подход към въпросите, свързани с климата, околната среда и устойчивия растеж, 
„кръгова” икономика, която разумно използва и рециклира природните ресурси и 

суровини, включително отпадъците. 
 

Организационни въпроси 
За основен конферентен център по време на Председателството е определен 

Националният морски музей и флотските казарми в Амстердам.  Мотивите на 
правителството са, че концентрирането на дейностите в една локация позволява 

намаляване на разходите.  По време на предишните нидерландски председателства 

срещите са се провеждали в различни градове на страната. 
Логото на председателството ще се запази същото както през 2004 г. В 

комуникационната стратегия на Председателството е заложено създаване на уебсайтове, 
календари, приложения за последни новини, инфографики, Twitter, мобилно приложение, 

както и посетителски център в Амстердам, лекции, диалози и дискусии за гражданите. 
 

 
 

Уебсайт на нидерландското председателство 

 

Уебсайт на люксембургското председателство 

 

 

Новини от Европейската комисия 

 
Форум на високо равнище във Ватикана с участието на 

Кристалина Георгиева обсъжда финансирането на 
хуманитарната помощ 

 
 

Заместник-председателят на Европейската комисия 
Кристалина Георгиева представи нов глобален модел на 

финансиране на хуманитарната помощ пред конференция на високо равнище във 
Ватикана с участието на ръководителите на най-големите хуманитарни  и религиозни 

организации в света. 

Конференцията беше организирана от Политическата академия за социални науки 
на Ватикана и Работната група на високо равнище на ООН за финансиране на 

хуманитарната помощ. Дискусията беше открита от архиепископ Пол Ричард Галахър, 

http://english.eu2016.nl/
http://www.eu2015lu.eu/en/index.html


Седмичен бюлетин Брой 6 

22 февруари 2016 г. 

 

Народно събрание 

Дирекция „Законодателна дейност и право на Европейския съюз” 
15 

Секретар за връзки със страните на Светия престол (де факто външен министър на 

Ватикана). В нея участваха още европейският комисар за хуманитарна помощ и 

управление при кризи Христос Стилианидис, известният икономист проф. Джефри Сакс, 
върховният комисар на ООН за бежанците Филипо Гранди, генералният секретар 

на Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец Елхадж Ас 
Си, директорът на Международния комитет на Червения кръст Хелън Андерсън, 

президента на "Каритас Интернационалис" кардинал Луис Антонио Гоким 
Тагле, изпълнителният директор на Световната програма по прехраната Ертарин Кузин, 

религиозни лидери от различни вероизповедания и други ръководители на хуманитарни 
организации и агенции, които работят в сферата на хуманитарната помощ.  

"Да помагаш на хора в беда е ценност, която всички споделяме, независимо от 

нашата националност или религия. Днес имаме все по-голяма необходимост от нея, 
защото войни и природни бедствия рязко увеличиха числото на нуждаещите се от 

хуманитарна помощ.  Над 125 милиона души, близо четири пъти повече, отколкото в 
началото на хилядолетието, разчитат на тази помощ за своето оцеляване. Трябват да 

мобилизираме допълнително 15 милиарда долара - това е решима задача в свят, който 
годишно произвежда 78 трилиона долара брутен национален продукт" каза Кристалина 

Георгиева. 
Г-жа Георгиева запозна участниците с предложенията на Работната група на 

високо равнище на ООН за това кои са възможните иновативни източници на 

финансиране, чрез които да се откликне на съществуващите нужди. 
Събитието закри Стивън О‘Брайън, заместник-генерален секретар на ООН по 

хуманитарните въпроси, който очерта как днешната дискусия ще допринесе 
за подготовката на предстоящата през м. май в Истанбул Първа световна хуманитарна 

среща на високо равнище.   
През май 2015 г. генералният секретар на ООН Бан Ки Мун възложи на панел от 

високопоставени експерти да потърсят системни решения за затваряне на огромната 
дупка във финансирането на хуманитарната помощ. Кристалина Георгиева е 

съпредседател на тази група заедно с Назрин Шах, султан на Перак, Малайзия. 

Експертите представиха препоръките си в специален доклад през януари т.г. на 
конференция в Дубай.  

След форумите в Дубай и Ватикана, докладът ще бъде обсъден и на Първата 
световна хуманитарна среща на високо равнище в Истанбул. Очаква се той да бъде в 

основата на мерките за финансиране на хуманитарната помощ, които участниците в 
срещата ще приемат. 

 
 

 
 

Източник: страницата на Представителството на Европейската комисия в 

България 

 

Документи на Европейската комисия 
 

Документи на ЕК получени през февруари 2016 г. 

 
ПОСЛЕДНИ  ДОКУМЕНТИ  НА  ЕВРОПЕЙСКАТА  КОМИСИЯ 

ДОКУМЕНТ СИГНАТУРА ДАТА 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за мобилизиране на 
средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (EGF/2016/000 TA 2016 

— техническа помощ по инициатива на Комисията)  

COM(2016) 

78 
22/02/2016 
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Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде приета от името на 

Европейския съюз в Международната морска организация по време на 40-ата сесия на 

Комитета за улесняване на корабоплаването, 69-ата сесия на Комитета по опазване на 

морската среда и 96-ата сесия на Комитета по морска безопасност, във връзка с приемането 

на измененията на Конвенцията за улесняване на международното морско корабоплаване, 
приложение IV към MARPOL, правила II-2/13 и II-2/18 от SOLAS, Кодекса за системите за 

противопожарна безопасност и Кодекса за подобрената програма за преглед за 2011 г. 

COM(2016) 

77 
19/02/2016 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за изменение на Решение 2008/376/ЕО относно 

приемането на програмата за изследвания на Изследователския фонд за въглища и стомана и 

относно многогодишните технически насоки за тази програма  

COM(2016) 

75 
18/02/2016 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за определяне на позицията, която да се заеме от 

името на Европейския съюз в рамките на съответните комитети на Икономическата комисия за 

Европа на Организацията на обединените нации по отношение на предложенията за 

изменения на правила № 10, 34, 41, 46, 48, 50, 51, 53, 55, 60, 73, 83, 94, 107, 110, 113,118, 

125, 128, 130 и 131 на ООН, както и по отношение на ново правило на ООН относно 

одобрението на тихите пътни превозни средства  

COM(2016) 

76 
18/02/2016 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подписването от името на Европейския съюз и 
неговите държави членки на Протокола към Споразумението за партньорство и 

сътрудничество между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и 

Туркменистан, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република 

България, Чешката република, Република Естония, Република Хърватия, Република Кипър, 

Република Латвия, Република Литва, Унгария, Република Малта, Република Полша, Румъния, 

Република Словения и Словашката република към Европейския съюз 

COM(2016) 

70 
18/02/2016 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването от името на Европейския съюз и 

неговите държави членки на Протокола към Споразумението за партньорство и 

сътрудничество между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и 

Туркменистан, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република 

България, Чешката република, Република Естония, Република Хърватия, Република Кипър, 

Република Латвия, Република Литва, Унгария, Република Малта, Република Полша, Румъния, 
Република Словения и Словашката република към Европейския съюз 

COM(2016) 

69 
18/02/2016 

Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за одобряване на сключването, от Европейската комисия 

от името на Европейската общност за атомна енергия, на Протокола към Споразумението за 

партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави членки и 

Туркменистан, за да се вземе предвид присъединяването на Република България, Чешката 

република, Република Естония, Република Хърватия, Република Кипър, Република Латвия, 

Република Литва, Унгария, Република Малта, Република Полша, Румъния, Република Словения 

и Словашката република към Европейския съюз 

COM(2016) 

66 
18/02/2016 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА РЕГЛАМЕНТ (ЕC) № 

995/2010 на Европейския иарламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. за определяне на 

задълженията на операторите, които пускат на пазара дървен материал и изделия от дървен 

материал (Регламентът на ЕС относно дървения материал) - {SWD(2016) 33 final}{SWD(2016) 
34 final} 

COM(2016) 

74 
18/02/2016 

Предложение за ДИРЕКТИВА 

COM(2016) 

82 
18/02/2016 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА  

SWD(2016) 

35 
18/02/2016 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА  

SWD(2016) 

36 
18/02/2016 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, Придружаващ документ към Оценка на 

РЕГЛАМЕНТ (ЕC) № 995/2010 на Европейския иарламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. за 

определяне на задълженията на операторите, които пускат на пазара дървен материал и 

изделия от дървен материал (Регламентът на ЕС относно дървения материал) - {COM(2016) 74 

final}{SWD(2016) 33 final}  

SWD(2016) 

34 
18/02/2016 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, Придружаващ документ към Оценка на 

РЕГЛАМЕНТ (ЕC) № 995/2010 на Европейския иарламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. за 

определяне на задълженията на операторите, които пускат на пазара дървен материал и 

изделия от дървен материал (Регламентът на ЕС относно дървения материал) - {COM(2016) 74 

final}{SWD(2016) 34 final}  

SWD(2016) 

33 
18/02/2016 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно упражняване на 

правомощията, делегирани на Комисията съгласно Регламент (ЕC) № 995/2010 на 

Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. за определяне на задълженията на 

операторите, които пускат на пазара дървен материал и изделия от дървен материал 

(Регламентът на ЕС относно дървения материал) 

COM(2016) 

60 
18/02/2016 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Годишен доклад относно 

изпълнението на част IV от Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и 
неговите държави членки, от една страна, и Централна Америка, от друга страна 

COM(2016) 

73 
18/02/2016 
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Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за мобилизиране на 

средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Швеция 

— EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks) 

COM(2016) 

61 
16/02/2016 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде заета от името на 

Европейския съюз в рамките на Митническия подкомитет, създаден по силата на 
Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна 

енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна, 

във връзка със замяната на Протокол II относно определението на понятието „продукти с 

произход“ и методите на административно сътрудничество към посоченото споразумение с нов 

протокол, в който по отношение на правилата за произход се прави препратка към 

Регионалната конвенция за паневросредиземноморските преференциални правила за 

произход 

COM(2016) 

68 
16/02/2016 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ  

COM(2016) 

52 
16/02/2016 

Предложение за РЕШЕНИЕ  

COM(2016) 

53 
16/02/2016 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Стратегия на ЕС в 

сферата на отоплението и охлаждането - {SWD(2016) 24 final} 

COM(2016) 
51 

16/02/2016 

 
 

Актове, публикувани в Официален вестник на 
Европейския съюз 
 

Дата L (Законодателство) C (Информация и известия) 

15/02/2016   C059 

16/02/2016 L039 C060 

17/02/2016 L040 C061 

18/02/2016 L041 L042 L043 C062 C063 

19/02/2016 L044 C064 C064A C065 C066 

20/02/2016 L045 C067 

 

 
Електронен седмичник по въпросите на Европейския съюз и 

управлението на средствата от фондовете и програмите на ЕС 
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