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Тема на седмицата 
 
 

Споразумението ЕС-Великобритания: и за двете 
страни е по-добре да са заедно 

 
Лидерите на четирите основни политически групи 

в ЕП приветстваха споразумението между ЕС и 

Великобритания. Според тях то представлява едно 
справедливо предложение към британците да останат в 

ЕС. Някои подчертаха също, че това е окончателен вот за 
оставане или излизане, а не просто още една фаза на 

преговорите.  
По време на пленарния дебат относно изхода от последната среща на върха на ЕС 

с председателя на Съвета Доналд Туск и Комисията Жан-Клод Юнкер множество 
евродепутати от Великобритания изразиха своите аргументи „за“ или „против“ членството 

в ЕС. 

Различните реакции на държавите членки спрямо бежанската криза също бяха 
обсъдени от евродепутатите, които призоваха за координирани действия и намиране на 

решения на нарочната среща на лидерите на ЕС с турското правителство през март 2016 
г. 

 
Британското членство в ЕС: Парламентът разисква европейското бъдеще на 

страната 
 

 

Източник: страницата на Европейския парламент 
 

 

Събития в Народното събрание 

Събития от изминалата седмица 

 
 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20160224STO15605/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B2-%D0%95%D0%A1-%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%82-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B5%D1%89%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20160224STO15605/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B2-%D0%95%D0%A1-%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%82-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B5%D1%89%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0
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Парламентарното сътрудничество и регионалното партньорство бяха сред 

акцентите на разговора на председателя на Народното събрание Цецка Цачева с 
председателя на Народната скупщина на Сърбия Мая Гойкович 

 
Задълбочаване на парламентарното сътрудничество и на регионалното 

партньорство бяха сред акцентите на разговора на председателя на Народното събрание 
Цецка Цачева с председателя на Народната скупщина на Сърбия Мая Гойкович. Мая 

Гойкович е на двудневно официално посещение в България по покана на председателя на 
българския парламент. 

Ние високо ценим конструктивния диалог между двете страни, зави на срещата 

Цецка Цачева. Тя отбеляза, че България и Сърбия имат много общи виждания и 
съвпадение на интересите в много сфери, което е добра основа за изграждане на 

истински добросъседско сътрудничество. 
България подкрепя изцяло европейската интеграция на Сърбия и се радва на 

успехите и напредъка на страната, добави председателят на българския парламент. 
Цецка Цачева увери председателя на сръбския парламент, че страната ни е готова 

да споделя своя опит и посочи като много добра възможност за това директните контакти 
между комисиите на двата парламента. 

Обсъдени бяха и предстоящите предсрочни парламентарни избори в Сърбия. 

Председателят на Народната скупщина на Сърбия Мая Гойкович заяви, че се 
надява резултатите от изборите да потвърдят категоричната подкрепа на сръбските 

граждани за пътя на страната към ЕС. Тя информира председателя на Народното 
събрание, че за две години от началото на мандата на този парламент са приети над 500 

нови закона, а предстои още много работа по синхронизиране на законодателството с 
европейското. 

Подготовката за осъществяване на ангажиментите на пълноправен член на ЕС е 
отговорна задача и законодателните промени са изключително важни, но също толкова 

важно е и прилагането на тези закони на практика, както и възприемане на ценностите 

на Европейския съюз, заяви Цецка Цачева. Тя допълни, че страната ни оценява факта, че 
при представянето на последния български проект на Договор за добросъседство 

сръбската страна е приела без промени немалка част от българските предложения. 
Регионалното сътрудничество е изключително важен приоритет за българския 

парламент, отбеляза още председателят на Народното събрание. Цецка Цачева добави, 
че законодателната институция разчита много на партньорството в рамките на Процеса за 

сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ) като водещ политически формат за 
регионалното сътрудничество и регионална платформа за европейска и евроатлантическа 

интеграция на страните от Западните Балкани. 

Председателят на Народното събрание подчерта, че кандидатурата на София за 
домакин на постоянния секретариат на ПА на ПСЮИЕ е подходяща, защото столицата ни 

има натрупан добър опит в тази сфера като домакин на Регионалния секретариат на 
ПСЮИЕ, страната ни е член на ЕС и НАТО, имаме добри контакти с Европейския 

парламент, както и възможност за по-тясно сътрудничество с комисията по външна 
политика на ЕП. 

Тя отбеляза също, че транспортната ни свързаност, развитието на 
инфраструктурата и тясното сътрудничество в областта на енергетиката трябва да бъдат 

основен приоритет за двете държави. 

Председателите на двата парламента изразиха общо мнение, че бежанският натиск 
изисква засилена комуникация и сътрудничество, защото нито една страна не може сама 

да се справи с тези нови предизвикателства. Трябва да работим за преодоляване не на 
последствията, а на причините за този презпрецедентен бежански поток, подчерта още 

Цецка Цачева. По думите на Мая Гойкович общо 600 хиляди мигранти са минали през 
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Сърбия, а само от началото на 2016 г. са преминали около 50 хиляди. Затова очакваме 

обща единна политика и солидарност от страна на европейските страни, добави тя. 

Официалното посещение започна полагане на венец пред паметника на Незнайния 
воин. В програмата на посещението на председателя на сръбския парламент за 23 

февруари 2016 г. са предвидени срещи с президента на Република България Росен 
Плевнелиев, с министър-председателя Бойко Борисов и с министъра на външните работи 

Даниел Митов. 
 

 

Предстоящи събития  
 
01/03/2016 

11:00 Заседание на Комисия по правни въпроси  
01/03/2016 

12:00 Пленарно заседание (извънредно заседание) 
02/03/2016 

09:00 Пленарно заседание  

 
 

 

Новини от България свързани с ЕС 
 

Андрей Новаков: ЕС да намали вноските на държавите за сметка на нови 
собствени приходи 

 
„Европейският бюджет често пъти е заложник на държавите-

членки, ползващи вноските си към него като инструмент да налагат 
волята си по различни политики. Докато бюджетът се сформира от 

парите, които държавите внасят, винаги ще има разногласия, кой и 
с колко да участва, а някои държави ползват и големи 

отстъпки. Време е ЕС да има собствени приходи, които постепенно 
да изместят преките вноски на държавите”. Това каза 

евродепутатът от Андрей Новаков от ЕНП/ГЕРБ в дебат с Йерун 

Диселблум, председател на Еврогрупата и холандски финансов 
министър, по време на заседание на Комисията по бюджети в ЕП. 

Според г-н Новаков компромисите, които се правят при сформирането на бюджета 
и размера на държавните вноски, поставя в зависимост Съюза от една или друга държава. 

„Най-прозрачният метод, който е в полза и на отделните граждани е, вноските на 
държавите да отпаднат и на тяхно място да се ползват европейски данъци и такси, с 

които да се облагат дадени услуги”, допълни българският евродепутат. 
По думите му, 99% от приходите на ЕС не са собствени. Най-голяма част идват от 

икономиките на отделните държави чрез процент от брутния им национален доход. 

Останалите два източника са процент от обща ДДС основа и мита на внос от трети 
за ЕС страни. Той изтъкна, че сред обсъжданите до момента заместители на вноските на 

страните е облагане на банковите транзакции в ЕС. 
 

Източник: Europe.bg 

http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2331/sittings/ID/8025
http://www.parliament.bg/bg/plenaryprogram/ID/894
http://www.parliament.bg/bg/plenaryprogram/ID/895
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Новини от европейските институции  

Събития от изминалата седмица в европейските институции 

 
Седмицата в Европейския парламент  

 
Мрежата EURES: за по-лесно намиране на работа в други страни от ЕС 

 
Някои страни в ЕС страдат от висока безработица, в други има незаети позиции и 

въпреки това сравнително малко хора в Европа търсят професионални възможности зад 

граница. Мрежата EURES е създадена през 1993 г., за да съдейства за по-лесно намиране 
на работа в чужбина, и включва службите по труда в Европа. На 25 февруари 2016 г. 

Парламентът прие предложения за подобряване на работата на мрежата и за засилване 
на трудовата мобилност на континента. За повече информация ТУК. 

 
За по-добро пасване между свободни работни места и търсещи работа в 

Европа 
 

 

 
Икономическа политика: ЕП обсъжда нуждата от 

структурни реформи 
 

Осем години след началото на кризата 
европейските икономики се възстановяват бавно и 

неравномерно, като редица страни се борят с високата 
задлъжнялост, а безработицата остава твърде голяма 

на много места. На 24 февруари 2016 г. депутатите в 

ЕП ще разискват предизвикателствата в пленарен 
дебат за годишния цикъл на координиране на 

икономическата политика. Парламентарните комисии са подготвили доклади, които се 
обявяват за структурни реформи, повишаващи производителността и заетостта.  

Пленарен дебат за Европейския семестър 
Координацията на икономическите политики в ЕС се осъществява в рамките на 

т.нар. Европейски семестър. Той се състои от две части: първо, Европейската комисия 
изготвя обзор на перспективите пред ЕС като цяло и формулира общи приоритети, като те 

се одобряват от държавните ръководители на ЕС. След това Комисията разработва 

конкретни препоръки за отделните страни, които се одобряват от страните-членки в 
Съвета и се изпълняват от съответната страна. 

Пленарният дебат в сряда следобед е основан на общия преглед от Комисията на 
състоянието на европейската икономика, известен като Годишен обзор на растежа. 

Парламентарните комисии по икономически въпроси, заетост и вътрешен пазар са 
изготвили свои доклади в отговор на документа на Комисията. 

Нужда от повече инвестиции 
Докладът на икономическата комисия, подготвен от Мария Жоау Родригеш (С&Д, 

Португалия), призовава за ускоряване на възстановяването чрез структурни реформи и 

подкрепа на търсенето. „В Португалия политиката на икономии донесе безработица, 
бедност и икономическа емиграция, но също така и амнистия за богатите, избягващи 

данъци. Много хора едва изхранват семействата си или се отказват изцяло от това да 

http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20150622STO69009/%D0%9C%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B0-EURES-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%95%D0%A1
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20160223IPR15436/%D0%97%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%B8-%D1%82%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B5%D1%89%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20160223IPR15436/%D0%97%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%B8-%D1%82%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B5%D1%89%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/annual-growth-surveys/index_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA8-2016-0030%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/124737/MARIA+JOAO_RODRIGUES_home.html


Седмичен бюлетин Брой 7 

29 февруари 2016 г. 

 

Народно събрание 

Дирекция „Законодателна дейност и право на Европейския съюз” 
6 

имат деца. Нищо от тези неща не е подобрило нашата конкурентоспособност“, казва 

авторката на доклада. 

Според нея „еврозоната трябва да бъде управлявана като една икономика“: 
страни, които изнасят много повече, отколкото внасят, „могат да си позволят да увеличат 

заплатите и вътрешните инвестиции, за да се увеличи местното търсене и цялата 
еврозона да постигне по-висок растеж.“ 

Социалният ефект от реформите 
Докладът на комисията по заетост, подготвен от София Рибейро (ЕНП, Португалия), 

посочва, че създаването на качествени работни места и генерирането на растеж трябва 
да бъде в основата на политиката на ЕС и на страните-членки. Авторката на доклада 

сподели пред нас: „С цел осигуряване на реално развитие подкрепям осъществяването на 

европейска политика, основана на структурни реформи, консолидация на бюджета и 
устойчиво инвестиране съвместно с анализ на социално-икономическото въздействие на 

тези мерки“. 
В коментари относно кризата в собствената си страна г-жа Рибейро обясни, че „ние 

трябваше да се обърнем към външна помощ, тъй като към онзи момент не можехме да 
гарантираме най-основните социални функции на държавата“. Съобразяването с 

„изискванията на кредиторите имаше опустошителен социален ефект“. 
Единният пазар като инструмент за конкурентоспособност 

Единният пазар е основният стълб на европейските икономики, затова неговото 

усъвършенстване ще помогне за подобряване на конкурентоспособността и за 
създаването на работни места, изтъква доклад на комисията по вътрешен пазар, изготвен 

от Катрин Стайлър (С&Д, Великобритания). 
 

 
 

ЕП иска засилване на борбата срещу трафика на домашни 
любимци 

В четвъртък, 25 февруари 2016 г. Европейският парламент 

подкрепи обмена на данни в ЕС относно регистрацията на кучета и 
котки с цел борба с незаконната търговия с домашни любимци. Тези 

животни в много случаи не са отглеждани добре и представляват 
риск от разпространение на зарази. Според евродепутатите трафикът 

на домашни любимци се свързва все по-често с организираната 
престъпност.  

В своята обща резолюция Парламентът призовава Комисията да гарантира, че 
всички държави членки имат съвместими бази данни с кучета и котки и да обмисли 

създаването на бази данни за други домашни любимци. Евродепутатите смятат, че 

изискването за регистрация на домашните любимци, заедно с обмена на данни в ЕС, ще 
намали възможността за фалшифициране на документи, ще подпомогне борбата с 

незаконната търговия, проследяването на източниците на зарази и справянето с 
малтретирането на животни и други проблеми. 

Много държави членки вече имат задължителни системи за идентифициране и 
регистрация на домашни любимци, но информацията, която събират, невинаги е една и 

съща. Според резолюцията всички национални бази данни трябва да бъдат съвместими. 
Евродепутатите също така подчертават, че личните данни на собствениците и 

търговците на домашни любимци в тези бази трябва да бъдат добре защитени. 

Борба срещу нелегалната търговия с домашни любимци и диви животни 
Освен това парламентът призовава Комисията да приеме строги и ефективни мерки 

за борба с незаконната търговия с домашни любимци, в това число диви животни, 
отглеждани като домашни любимци. 

Малтретирани животни, обект на трафик  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA8-2016-0031%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/124733/SOFIA_RIBEIRO_home.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0017+0+DOC+XML+V0//BG
http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/4545/CATHERINE_STIHLER_home.html
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Резолюцията подчертава, че домашните любимци, които се търгуват незаконно, 

често са развъждани в лоши условия, социализирани са слабо и са изложени на повишен 

риск от заболявания, както и за 70% от новите заболявания, появили се при хората. 
Обща информация 

Законопроектът относно здравето на животните, който беше неформално 
договорен между евродепутатите и министрите на ЕС през юни миналата година и 

вероятно ще бъде гласуван от Парламента на второ четене по време на пленарната сесия 
7-10 март 2016 г., дава на Европейската комисия правото да изисква от държавите 

членки създаването на национални бази данни за домашни любимци, ако това е 
необходимо за гарантиране на ефективното предотвратяване на зарази и тяхното 

проследяване из ЕС. Законодателството също така предвижда задължителното 

регистриране на всички професионални гледачи и търговци на домашни любимци. 
 

 
Тестовете на вредни емисии от колите: от лабораторията 

към пътя 

 

Всяка година над 400 000 европейци умират заради 
замърсяването на въздуха. Един от основните източници на 

вредни газове са автомобилите, които емитират азотни оксиди, 
включително отровния азотен диоксид. След избухването на 

скандала с нагласените резултати от тестовете на Фолксваген 
Европейският парламент и Съветът работят по промени в 

правилата, които ще приближат тестовете на колите към 

реалните условия на пътя.  
На 23 февруари 2016 г. комисията по околна среда в ЕП 

проведе изслушване на представители на индустрията, 
потребителите и на Комисията относно подобряването на 

процедурите за измерване на вредните емисии от колите. 
„Трябва да възстановим доверието в автомобилния сектор 

в Европа“, заяви френската депутатка Франсоаз Гростет (ЕНП). 
„За тази цел тестовете трябва да бъдат ясни, взискателни 

и независими“, посочи още тя. 

„Ние в Парламента искаме да направим така, че да имаме 
централизирана и независима система за тестване“, заяви Матиас Гроте (С&Д, Германия). 

Той също така посочи, че е необходимо „това, което е казано в законодателството, 
да се спазва.“ 

Нов модел автомобил може да бъде пуснат за продажба, само след като бъде 
установено, че той отговаря на екологичните изисквания на ЕС, известни като европейски 

стандарти за вредни емисии. Целта на тези изисквания е да се намали отрицателният 
ефект от автомобилите върху околната среда. Веднъж след като бъде получено 

одобрение на модела, колата може да бъде продавана навсякъде в ЕС. 

Какъв е проблемът с емисиите азотни оксиди от дизеловите коли? 
Към момента емисиите на новите модели се измерват в лабораторни 

условия. Изследвания обаче показват, че има разлика в резултатите в лабораторни и 
реални условия: последните дизелови модели, отговарящи на стандарт „Евро 6“, изпускат 

във въздуха няколко пъти повече азотни оксиди в реалния свят, отколкото в 
специализирани измервателни центрове. 

Азотните оксиди (NOx) са два вида: азотен оксид (NO) и азотен диоксид (NO2). 
Изгарянето на дизелово гориво произвежда главно NO, който е безвреден, но 

когато попадне във въздуха, се превръща в NO2, който може да причини дихателни и 

сърдечни проблеми. 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-168_en.htm
http://www.eea.europa.eu/highlights/explaining-vehicle-emissions


Седмичен бюлетин Брой 7 

29 февруари 2016 г. 

 

Народно събрание 

Дирекция „Законодателна дейност и право на Европейския съюз” 
8 

Сухопътният транспорт отговаря за 40% от емисиите NOx в Европа. От този дял на 

емисиите от дизелови коли се падат приблизително 80%. Бензиновите автомобили 

отговарят на стандартите относно азотните оксиди. 
Причини за разликите в регистрираните емисии 

Процедурата за измерването в лабораторни условия е остаряла – тя е въведена 
през 1970 г. и актуализирана през 1990 г. Тестовете са твърде гъвкави и позволяват 

производителите да намалят масата на автомобилите или да използват гуми с ниско 
съпротивление. Други фактори също имат значение – например, температурата на 

въздуха и начина на управление на автомобила. 
Към по-добри процедури за тестване 

Европейският съюз работи за подобряване на процедурите за измерване на 

емисиите. Комисията е приела 2 от 4-те акта, които ще направят възможно въвеждането 
на тестове в реални условия от септември 2017 г. Парламентът и Съветът 

разглеждат актуализиране на правилата за тестовете и реформиране на процеса на 
одобрение на нови автомобили. 

„Ние осъзнаваме, че тестовете в реални условия са нужни спешно, макар че те 
представляват предизвикателство за индустрията“, заяви на изслушването в ЕП Ерик 

Йонаерт, генерален секретар на Европейската асоциация на производителите на 
автомобили. Той посочи, че новите тестове биха означавали добавка от 600 – 1 300 евро 

към производствените разходи за автомобил, а до 25% от планираните дизелови модели 

ще бъдат изоставени. 
„Европейското законодателство ясно посочва, че колите на пътя трябва да 

отговарят на резултатите от процеса на одобрение – те следва да се държат в нормални 
условия така, както при лабораторните тестове. Това очевидно не е вярно към момента“, 

каза Крис Каръл от Европейската организация на потребителите. 
Анкетната комисия на ЕП 

Европейският парламент създаде анкетна комисия с мандат от една година, която 
да разследва нарушенията на европейските правила за вредните емисии от 

колите. Комисията ще проведе първото си заседание на 2 март, на което ще избере 

председател и заместник-председатели. 

 

Пат Кокс: „Има все още голямо желание за 

по-дълбока трансформация в Украйна“ 

 
„Нуждите на Украйна не са намалели, но 

заради спешността и тежестта на други събития 
страната се оказа встрани от общественото 

внимание“, заяви бившият председател на ЕП Пат 
Кокс в интервю преди конференция в Брюксел на 

евродепутати и на депутати от украинския 
парламент. Събитието от 29 февруари 2016 г. до 2 

март 2016 г., наречено „Седмицата на Украйна“, 

цели обмен на парламентарни практики и ще бъде открито с доклад на г-н Кокс с 
предложения за изграждането на капацитет във Върховната рада в Киев.  

Г-н Кокс, Вие водихте мисията на Европейския парламент за оценка на нуждите на 
украинския парламент. Какво представляваше работата Ви? 

Ние проведохме над 100 дълги дискусии с депутати, председатели на комисии, с 
администрацията, с неправителствени организации и с широк кръг от международни 

организации. Изслушахме ги много задълбочено и се опитахме да направим предложения 
за това, което виждаме като основните нужди на един реформиран украински парламент. 

Нуждите на Украйна не са намалели, но тя се оказа встрани от общественото 

внимание. 

http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20160129IPR11905/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%82-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B8-%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%82-%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20150923IPR94457/Car-emissions-MEPs-push-for-%E2%80%9Creal-life%E2%80%9D-test-protocol
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/577978/EPRS_BRI%282016%29577978_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20160114IPR09901/%D0%A1%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%8A%D1%82-%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%B8
http://www.europarl.europa.eu/committees/bg/emis/home.html
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Можете ли да ни кажете повече за препоръките, които правите в доклада си? 

Правото на депутатите да инициират приемането на закони е едно от най-важните 

изражения на законодателната процедура в Украйна и то до такава степен, че броят на 
проектозаконите, предложени от депутати, затрупва системата. Имаме ред предложения 

как те могат да опитат да насочат тази енергия. 
Ние обърнахме също внимание на политическия надзор над изпълнителната власт 

и каква би трябвало да бъде ролята на парламента, както и на въпросите за откритостта, 
прозрачността и отчетността спрямо гражданите. Друга тема беше приближаването на 

украинското право към европейското и по нея имаме доста предложения. 
Би било справедливо да се отбележи, че в пост-съветските системи партийните 

политическите структури не са много развити и че те се групират около силни личности. 

Затова обърнахме внимание и на области като изграждането на коалиции, 
поведението в опозиция и диалога. Предлагаме парламентът спешно да се занимае с 

кодекс за поведение. Като цяло имаме около 50 предложения. 
Вече минаха над две години от падането на Виктор Янукович от власт вследствие 

на протестите на Евромайдана. Каква е настоящата ситуация в Украйна? 
В последните няколко месеца се появи изключително дълбоко напрежение между 

правителството и някои фракции в парламента, както и между части от правителството и 
парламента, от една страна, и президентството. Това прави настоящата политическа 

ситуация много неясна, а атмосферата в Киев – много тежка. 

Ако погледнете обема законодателство и реформи обаче, двете години след 
напускането на Янукович са период на безпрецедентни промени. В контекста на 

предишните две десетилетия на независимост на Украйна е постигнато впечатляващо 
много. В контекста на целите, зададени от гражданите на Украйна с жертвите, направени 

на Майдана, все още има огромен, незадоволен апетит за по-дълбока трансформация. 
 

 
 

Източник: страницата на Европейския парламент 

 

 

 

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 
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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 

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, 
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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 

 
EK поиска от България и още 6 страни от ЕС да 

транспонират Директивата за създаване на единно 
европейско железопътно пространство 

 
Европейската комисията поиска от България, Германия, 

Гърция, Латвия, Люксембург, Румъния и Чешката република да 
транспонират в националното си законодателство Директива 2012/34/ЕС за създаване на 

единно европейско железопътно пространство. 
Европейската комисията поиска от България, Германия, Гърция, Латвия, 

Люксембург, Румъния и Чешката република да транспонират в националното си 
законодателство Директива 2012/34/ЕС за създаване на единно европейско железопътно 

пространство. В Директивата се съдържат основните разпоредби за отварянето на пазара 

в сектора на железопътния транспорт. С нея се установяват правилата за управление на 
железопътната инфраструктура и дейностите в областта на железопътния транспорт, 

критериите за лицензиране на железопътни предприятия, принципите и процедурите за 
определяне и събиране на инфраструктурни такси и за разпределяне на 

инфраструктурния капацитет, както и за упражняване на регулаторен надзор. 
Държавите членки трябваше да въведат в сила мерките, необходими за 

привеждане в съответствие с Директивата, в срок до 16 юни 2015 г. На 22 юли 2015 г. 
Европейската комисия изпрати официално уведомително писмо на няколко държави 

членки. Досега посочените по-горе седем държави членки не са уведомили Комисията, че 

са предприели някакви мерки. Ако в срок до два месеца те не изпратят информация за 
предприетите мерки, Комисията може да сезира Съда на ЕС. 

 
 
 
 

EK публикува годишния доклад за навлизането на 
цифровите технологии в икономиката и обществото в 

Европа 
 

Данните показват, че от публикуването на стратегията за 
цифровия единен пазар на Комисията през миналата година 

досега страните членки са постигнали напредък в области като 
свързаност и цифрови умения, както и по отношение на публичните услуги. 

http://english.eu2016.nl/
http://www.eu2015lu.eu/en/index.html
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Европейската комисия публикува резултатите от изданието за 2016 г. на индекса 

за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI). Това е 

онлайн инструмент за измерване на напредъка на страните от ЕС към изграждане на 
цифрови икономики и общества. Той обединява набор от показатели от значение за 

текущите политики в Европа. 
Данните показват, че от публикуването на стратегията за цифровия единен пазар 

на Комисията през миналата година досега страните членки са постигнали напредък в 
области като свързаност и цифрови умения, както и по отношение на публичните услуги. 

Изследването обаче показват също, че темпото на напредъка се забавя. 
Необходими са действия, както на равнище ЕС, така и на национално равнище, за да се 

премахнат пречките, които възпрепятстват страните от ЕС да се възползват в пълна 

степен от възможностите на цифровите технологии. 
Основни констатации в индекса за навлизането на цифровите технологии в 

икономиката и обществото (DESI). 
- ЕС напредва, но бавно: резултатът на ЕС като цяло е 0,52 от 1, което 

представлява подобрение спрямо 0,5 за предходната година. Всички страни от ЕС без 
Швеция са подобрили своя резултат 

- Дания, Нидерландия, Швеция и Финландия продължават да водят класацията по 
DESI. 

- Нидерландия, Естония, Германия, Малта, Австрия и Португалия са най-бързо 

развиващите се страни и вървят начело.  
- Необходими действия за настигане на най-добрите в световен мащаб: за първи 

път Комисията също така сравнява ЕС с някои от най-цифровизираните държави в света 
(Япония, САЩ и Южна Корея). Пълният доклад за нов международен индекс на 

представянето в областта на цифровите технологии ще бъде достъпен в средата на март 
2016 г., но предварителните резултати показват, че най-успешните европейски страни са 

също и световни лидери в областта. Въпреки това ЕС като цяло трябва значително да 
подобри своите резултати, за да играе водеща роля на световната сцена. 

- По-добра свързаност, но недостатъчна в дългосрочен план: 71% от европейските 

домакинства разполагат с високоскоростен широколентов достъп до интернет (поне 30 
Mbps) спрямо 62% през миналата година. ЕС е на прав път към постигане на пълно 

покритие до 2020 г. Броят на абонаментите за мобилен широколентов достъп до интернет 
бързо нараства — от 64 абонамента на всеки 100 европейци през 2014 г. на 75 днес. ЕС 

трябва да е готов да отговори на бъдещото търсене и да осигури следващото поколение 
съобщителни мрежи (5G). Ето защо Комисията ще представи преглед на правилата на ЕС 

за далекосъобщенията, за да може до края на годината технологичните и пазарните 
предизвикателства бъдат преодолени. 

- Подобряване на цифровите умения: Въпреки че броят на висшистите в областта 

на науката, технологиите и математиката в ЕС слабо се е повишил, почти оловината от 
европейците (45%) нямат основни умения за ползване на цифрови технологии 

(използване на електронна поща, текстообработващи програми или инсталиране на нови 
устройства). Комисията ще разгледа цифровите умения и обучението в рамките на 

предстоящата по-късно тази година програма на ЕС за уменията. 
- Електронната търговия — пропусната възможност за по-малките предприятия: 

65% от европейските интернет потребители пазаруват онлайн, но само 16% от МСП 
продават онлайн, като по-малко от половината от тях продават онлайн в други страни 

(7,5%). За да реши този проблем, през декември Комисията представи редложения 

относно цифровите договори с цел потребителите, които пазаруват онлайн, да бъдат по-
добре защитени и да се помогне на предприятията да увеличат своите онлайн продажби. 

През май 2016 г. Комисията ще представи пакет от законодателни мерки за по-
нататъшно стимулиране на електронната търговия. Той ще включва мерки за справяне с 

необоснованото геоблокиране, за подобряване на прозрачността на трансграничните 
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пазари на колетни пратки и за по-добро прилагане през граница на правилата на ЕС за 

защита на потребителите. 

- Повече, но не достатъчно използвани публични услуги онлайн: показателите 
сочат, че публичните администрации предоставят по-широк набор от онлайн услуги, 

даващи възможност на хората да използват интернет, за да се информират за ново място 
на пребиваване, раждане на дете и други важни събития. Въпреки това броят на интернет 

потребителите, които взаимодействат със съответната администрация онлайн (32%), не 
се увеличава 

 
 

Източник: страницата на Представителството на Европейската комисия в 

България 
 

 

Предстоящи събития в европейските институции 

 

 
 
Предстоящи събития в Съвета  

 
 

Основни теми и медийни прояви, 29 февруари — 13 март 2016 г. 

 

Преглед на основните теми, които предстои да бъдат обсъдени на заседанията на 
Съвета на ЕС през следващите две седмици 

 
Основни теми през следващите две седмици   

 
Конкурентоспособност, 29.2.2016 г. 

Съветът ще бъде приканен да приеме заключения относно стратегията за единния 
пазар за стоки и услуги, с акцент върху подкрепата за МСП и иновативните предприятия 

и услуги. Съветът ще обсъди и положението на стоманодобивната промишленост и ще 

постави начало на дискусии относно стратегията за кръговата икономика. 
Околна среда, 4.3.2016 г. 

Съветът ще обсъди плана за действие за кръговата икономика и последващите 
действия във връзка с Парижкото споразумение относно изменението на климата. 

Среща между държавните и правителствените ръководители от ЕС и Турция, 
7.3.2016 г. 

Държавните и правителствените ръководители от ЕС ще проведат с Турция среща, 
посветена на бежанската криза. 

Заетост и социална политика, 7.3.2016 г. 

Съветът ще проведе ориентационен дебат относно европейския семестър за 2016 г. 
въз основа на приноса на Комитета по заетостта относно сегментацията на пазара на 

труда и договорните споразумения. Съветът ще обсъди и очакваната нова програма за 
придобиване на умения. 

Икономически и финансови въпроси, 8.3.2016 г. 
Съветът ще обсъди проект за директива относно обмена на данъчна информация за 

дейностите на мултинационалните дружества. Сред останалите точки от дневния ред са 
банковият съюз, данъчното облагане на предприятията и фискалната устойчивост. 

Правосъдие и вътрешни работи, 10—11.3.2016 г. 

javascript:void(0)
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Съветът по вътрешни работи ще се стреми да постигне общ подход по регламента 

относно Визовия кодекс и регламента относно визите за обиколно пътуване. Министрите 

ще вземат под внимание доклада за напредъка по предложението за създаване на 
европейска гранична и брегова охрана и освен това ще обсъдят последните събития, 

свързани с миграцията.  
Очаква се Съветът по правосъдие да приеме общ подход по директивата относно 

борбата с тероризма. Той ще се стреми да постигне и частичен общ подход по регламента 
за създаване на Европейска прокуратура. 

  
 

 

Източник: страницата на Съвета 

 

  

 
 

Документи на Европейската комисия 
 

Документи на ЕК получени през месец февруари 2016 г. 

 
 
ПОСЛЕДНИ ДОКУМЕНТИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ 

ДОКУМЕНТ СИГНАТУРА ДАТА 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подписването, от името на Европейския съюз, 

и временното прилагане на Споразумението между Европейския съюз, Исландия, Княжество 

Лихтенщайн и Кралство Норвегия за финансов механизъм на ЕИП за периода 2014—2021 г., 

Споразумението между Кралство Норвегия и Европейския съюз за финансов механизъм на 
Норвегия за периода 2014—2021 г., Допълнителния протокол към Споразумението между 

Европейската икономическа общност и Кралство Норвегия и Допълнителния протокол към 

Споразумението между Европейската икономическа общност и Исландия  

COM(2016) 

84 
23/02/2016 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването на Споразумението между 

Европейския съюз, Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия за финансов 

механизъм на ЕИП за периода 2014—2021 г., Споразумението между Кралство Норвегия и 

Европейския съюз за финансов механизъм на Норвегия за периода 2014—2021 г., 

Допълнителния протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и 

Кралство Норвегия и Допълнителния протокол към Споразумението между Европейската 

икономическа общност и Исландия 

COM(2016) 

86 
23/02/2016 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно прилагането на 

член 45 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно 
информационните мерки в областта на общата селскостопанска политика - {SWD(2016) 37 

final} 

COM(2016) 
83 

23/02/2016 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА  

SWD(2016) 

37 
23/02/2016 

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 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА относно изпълнението на финансовата помощ, 

предоставена на отвъдморските страни и територии съгласно 11-ия Европейски фонд за 

развитие 

COM(2016) 

79 
22/02/2016 

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА относно предложението за регламент на Европейския парламент 

и на Съвета за прехвърляне на Общия съд на Европейския съюз на компетентността да 
разглежда като първа инстанция споровете между Съюза и неговите служители 

COM(2016) 

81 
22/02/2016 

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 

COM(2016) 

77 
19/02/2016 

http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25469/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25469/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25469/
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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. 

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 
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Дата L (Законодателство) C (Информация и известия) 

22/02/2016   C068 

23/02/2016 L046 C069 C069A C069I 

24/02/2016 L047 L048 C070 C070A C071 C072 

25/02/2016 L049 C073 

26/02/2016 L050 L051 C074 C075 C076 

27/02/2016 L052 C077 
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