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Тема на седмицата

ЕС създава експертна група за
тероризма

ЕС реши да учреди в рамките на "Европол"
експертна група за борба с тероризма. Това е записано
в заключителната декларация, приета на срещата на вътрешните и правосъдните
министри на страните от ЕС, които се събраха вчера на извънредно заседание след
терористичните атаки в Брюксел, предаде БНР.
Новата група към европейския контратерористичен център в "Европол" ще следи
заплахата, която произтича от наемни бойци, потоците на финансиране на терористична
дейност, нелегалния трафик на оръжие, както и терористичната пропаганда в интернет.
Министрите призоваха за бързо споразумение за споделянето на стратегически
разузнавателни данни, като признаха, че много от страните често укриват важна
информация поради липса на политическа воля, липса на координация или просто поради
липса на доверие.
Министрите си обявиха за подсилване на мерките, по които вече има съгласие,
като по-ефективен граничен контрол и проверки на самоличността, предотвратяване на
използването на фалшиви документи и на продажбата на химикали, които може да бъдат
използвани за направа на бомби. "Европол" предупреди, че се наблюдава по-голямо
обвързване между тероризма и престъпните структури в Европа, по-специално при
доставките на оръжие и поява на чуждестранни бойци с престъпно минало в "Ислямска
държава".

Източник: Europe.bg
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Събития в Народното събрание
Събития от изминалата седмица

Цецка Цачева в Брюксел: Настояваме за постоянен механизъм на
взаимодействие между ЕП и парламентите на страните от Югоизточна Европа по
горещите теми от дневния ред на региона
Председателят на Народното събрание Цецка Цачева, която в момента е и
президент на Парламентарната асамблея на Процеса за сътрудничество в Югоизточна
Европа (ПА на ПСЮИЕ), представи в ЕП в Брюксел българската инициатива за постоянен
механизъм за взаимодействие между ПА на ПСЮИЕ и ЕП. Това стана на провелата се
подготвителна среща на парламентаристи от региона преди дебата в Комисията по
външни работи на Европейския парламент, посветен на горещите теми от дневния ред на
Югоизточна Европа и засилване на сътрудничеството между ПА на ПСЮИЕ и ЕП.
Българското председателство предлага двете институции да изработят съвместен
документ, който да положи основите на устойчив и всеобхватен постоянен модел на
взаимодействие в ключови за региона области. На първо място това е засиленото
сътрудничество между Европейския парламент и ПА на ПСЮИЕ в областта на
миграционните политики, както и интегрирана политика по отношение на съдебното
сътрудничество и борбата с трансграничната организирана престъпност. Икономическото
управление, конкурентоспособността и свързаността в сферите на енергетиката и
транспорта, проследяване на изпълнението на политики за енергийна ефективност и
наблюдение на финансовата помощ, предоставена от фондовете и програмите на
Европейския съюз, е друга важна област, в която проектодокументът предвижда нови
форми на засилено сътрудничество. Не на последно място, документът визира
укрепването на демократичните институции и реформата в публичната администрация,
както и социалното развитие, образованието и науката.
Нека бъдем пределно ясни - в европейската перспектива на Югоизточна Европа
има предизвикателства, заяви председателят на Народното събрание. По думите й днес
страните от региона са изправени пред общи рискове и заплахи, които са породени от
развитието на процеси на трансформация и противопоставяне в Черноморския регион,
Близкия изток и Северна Африка. И точно тук възниква въпроса за опасността от липса
на споделена перспектива за тяхното ефективно преодоляване, смята Цецка Цачева.
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Според нея тази проблемна ситуация генерира високо равнище на политическо
напрежение и открива пространства за разрастване на влиянието на популистки проекти.
Ето защо според председателя на Народното събрание са необходими нови
ангажирани политики с ясна визия за региона и неговите европейски перспективи. В
подкрепа на това Цецка Цачева представи позицията на ПА на ПСЮИЕ да бъдат
постигнати общи европейски норми и правила, които да гарантират устойчивото
решаване на проблемите с имиграцията. Председателят на българския парламент посочи
енергийната и транспортна свързаност, създаването на либерализиран енергиен пазар,
както и изграждането на приоритетни транспортни коридори като първостепенни
приоритети както за ЕС, така и за региона на Югоизточна Европа.

Предстоящи събития
30/03/2016
09:00 Пленарно заседание
30/03/2016
11:30 Председателят на Народното събрание Цецка Цачева ще разговаря с представители
на Съвета на жените в бизнеса в България
30/03/2016
14:15 Заседание на Комисия по труда, социалната и демографската политика
30/03/2016
14:30 Заседание на Комисия по външна политика
30/03/2016
14:30 Заседание на Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
30/03/2016
14:30 Заседание на Комисия по правни въпроси
30/03/2016
14:30 Заседание на Комисия по бюджет и финанси
30/03/2016
14:45 Заседание на Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
30/03/2016
15:30 Заседание на Комисия по земеделието и храните
30/03/2016
15:30 Заседание на Комисия по европейските въпроси и контрол
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Новини от България свързани с ЕС

България може да приеме бежанци директно от
Турция
Ако България приеме доброволно 720 сирийски
бежанци директно от Турция, ще отпадне задължението й за
настаняване на същия брой хора от Италия и Гърция. Това
предвижда предложение на Еврокомисията, свързано със
споразумението между Брюксел и Анкара за спиране
миграционния поток, съобщава БНР.
Едно от условията на Турция, за да приема обратно нелегалните мигранти, е за
всеки върнат сириец Европа да дава убежище на друг. Евросъюзът обяви 72 хиляди места
за настаняване. Те идват от две стари схеми за прием на бежанци по квоти, които нашите
правителства одобриха през юли 2015 г. и септември 2015 г. миналата година.
От тях на България се пада квота от 770 души. 50 от тях България не е задължена
да приеме, тъй като са част от доброволна програма. За останалите 720 обаче, страната
ни има избор – или доброволно да вземе бежанци от Турция, или задължително да
приеме същия брой от Италия и Гърция, защото те са част задължителната ни квота от
онези 54 хиляди, на които се съгласихме, след като Унгария се отказа да участва в
схемата.
„От тези 54 000, приетите доброволно ще бъдат приспадани от задължителния
брой за пренаселване за всяка държава“, уточни говорителят на Еврокомисията Наташа
Берто.
Промяната обаче трябва да се гласува с квалифицирано мнозинство от вътрешните
министри, а после и от евродепутатите. Отделно от това все още ни чака оставащата
задължителна квота от 1300 души.

Източник: Europe.bg
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Новини от европейските институции
Събития от изминалата седмица в европейските институции
Седмицата в Европейския парламент
Шенген: пътят към възстановяване на зоната за свободно
движение в Европа

Парламентарната комисия по граждански свободи обсъжда
на 21 март 2016 г. с Европейската комисия предложената
стратегия за възстановяване на нормалното функциониране на
споразумението от Шенген за свободно движение на хора.
Надеждите са, че укрепването на външните граници и
сключването на споразумението с Турция за мигрантите ще
доведат до постепенно отпадане на граничния контрол, който
някои страни в ЕС върнаха временно. Гледайте дискусията по
темата на живо от 17:30 часа българско време.
На 4 март 2016 г. Европейската комисия публикува пътна
карта за възстановяване на споразумението от Шенген, която
включва мерки за защита на външните граници на ЕС и за подобряване на системата за
предоставяне на убежище.
Документът идва като реакция на наложените гранични проверки на вътрешни
граници за споразумението от Шенген, обосновани с миграционния наплив и заплахите от
тероризъм. Страните, които към момента извършват такива проверки, са Белгия, Дания,
Швеция, Австрия, Германия и Франция.
Комисията по граждански свободи ще обсъди положението в рамките на дискусия
за състоянието на зоната за свободно движение на граждани в Европа, създадена със
Споразумението от Шенген. Зоната включва страните от ЕС без България, Румъния,
Хърватия, Кипър, Великобритания и Ирландия, плюс Швейцария, Норвегия, Лихтенщайн
и Исландия.
Междувременно Парламентът работи по своите предложения за преодоляване на
миграционната криза.
На 16 март 2016 г. комисията по граждански свободи прие доклад, призоваващ за
централизирана система на ЕС за разглеждане на исканията за даване на убежище.
Депутатите настояха, че новата система е нужна, за да се постигне справедливост,
споделяне на отговорността и бързо разглеждане на исканията.
По време на срещата на върха на 17-18 март държавните ръководители в ЕС
договориха споразумение с Турция, което цели намаляване на броя на мигрантите,
влизащи по нерегламентиран начин в ЕС. Според договореностите такива мигранти ще
бъдат връщани в Турция, а за всеки върнат сириец от гръцките острови в Турция ЕС ще
приеме друг сириец по законен път.
По време на речта си на срещата на върха председателят на ЕП Мартин Шулц
заяви, че споразумението с Турция не би могло да замени една обща миграционна
политика и политика за предоставяне на убежище в ЕС. Той призова за промяна на
Народно събрание
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съществуващите правила и за изграждането на европейска брегова охрана в съгласие с
предложението на Европейската комисия.

Източник: страницата на Европейския парламент

Седмицата в Съвета

Брокери на стоковата борса: Съветът постига съгласие да удължи
освобождаването

На 23 март 2016 г. Комитетът на постоянните представители постигна съгласие, от
името на Съвета, да удължи освобождаването за брокерите на стоковата борса съгласно
регламент на ЕС относно капиталовите изисквания за банките.
С Регламент 575/2013 брокерите на стоковата борса се освобождават от
изискванията за големи експозиции и от капиталовите изисквания до 31 декември 2017 г.
В регламента от Комисията се изисква също да изготви до 31 декември 2015 г.
доклади относно пруденциалния надзор на брокерите на стоковата борса и на
инвестиционните посредници по принцип. Този преглед все още продължава, а новото
законодателство, което може да се изисква в резултат на това, ще се приеме чак след 31
декември 2017 г.
Във връзка с това Съветът реши да удължи освобождаването до 31 декември
2020 г., за да предпази брокерите на стоковата борса от нестабилна регулаторна среда в
краткосрочен план. Съветът счита, че прилагането на изискванията за големи експозиции
и капиталовите изисквания към брокерите на стоковата борса не следва да бъде в
резултат на изтичането на срока на действие на освобождаването, а да се основава на
добре обосновано решение.
Проектът на регламент за удължаване на крайния срок ще бъде представен на
Европейския парламент за одобрение на първо четене и след това на Съвета за приемане.
Председателството потвърди с държавите членки, че те ще подкрепят
удължаването; комисията по икономически и парични въпроси на Парламента подкрепи
удължаването на 7 март 2016 г.

Източник: страницата на Съвета
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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
Народно събрание
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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,
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
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Документи на Европейската комисия
Документи на ЕК и Съвета получени за февруари – март 2016 г.
ПОСЛЕДНИ ДОКУМЕНТИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ
ДОКУМЕНТ

СИГНАТУРА

ДАТА

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно качеството на
фискалните данни, отчетени от държавите членки през 2015 г.

COM(2016)
164

23/03/2016

РЕШЕНИЕ

C(2016) 1782 23/03/2016

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване на споразумение за партньорство в
областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и правителството на островите
Кук и протокола за прилагане към него

COM(2016)
146

22/03/2016

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписване от името на Европейския съюз и за
временно прилагане на споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство
между Европейския съюз и правителството на островите Кук и протокола за прилагане към
него

COM(2016)
143

22/03/2016

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за разпределяне на възможностите за риболов
съгласно протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на
устойчивото рибарство между Европейския съюз и правителството на островите Кук

COM(2016)
145

22/03/2016

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за определяне на
предвидената в Регламент (ЕС) № 1306/2013 ставка на корекция на директните плащания за
календарната 2016 г.

COM(2016)
159

22/03/2016

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за изменение на Решение (ЕС) 2015/1601 на Съвета от
COM(2016)
22 септември 2015 година за установяване на временни мерки в областта на международната
171
закрила в полза на Италия и Гърция

21/03/2016

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА Проект за решение № 1/2016 на Смесения комитет,
създаден съгласно Спогодбата за международни случайни превози на пътници, извършвани с
автобуси (Интербус)

COM(2016)
156

18/03/2016

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно опазването
на рибните ресурси и защитата на морските екосистеми чрез технически мерки, за изменение
на регламенти (ЕО) № 1967/2006, (ЕО) № 1098/2007 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета,
COM(2016)
регламенти (ЕС) № 1343/2011 и (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета и
134
за отмяна на регламенти (ЕО) № 894/97, (ЕО) № 850/98, (ЕО) № 2549/2000, (ЕО) №
254/2002, (ЕО) № 812/2004 и (ЕО) № 2187/2005 на Съвета - {SWD(2016) 56
final}{SWD(2016) 57 final}

11/03/2016

ДОКЛАД

COM(2016)
129

10/03/2016

Предложение за РЕШЕНИЕ

COM(2016)
133

10/03/2016

Предложение за ДИРЕКТИВА

COM(2016)
128

08/03/2016

СЪОБЩЕНИЕ

COM(2016)
127

08/03/2016

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване, от името на Европейския съюз, на
споразумение под формата на Декларация относно разширяването на търговията с продукти
на информационните технологии (СИТ)

COM(2016)
122

08/03/2016

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) 2016/72 по
отношение на някои възможности за риболов

COM(2016)
123

08/03/2016

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията на Съюза в Съвета за
стабилизиране и асоцииране ЕС—Република Албания относно участието на Република
COM(2016)
Албания като наблюдател в работата на Агенцията на Европейския съюз за основните права и
118
съответния ред и условия за това в съответствие с рамката, определена в Регламент (ЕО) №
168/2007 на Съвета

07/03/2016
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COM(2016)
119

07/03/2016

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно прилагането на
COM(2016)
Кодекса на европейската статистическа практика и координацията в рамките на Европейската
114
статистическа система

07/03/2016

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписване от името на Европейския съюз на
Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното
насилие

COM(2016)
111

04/03/2016

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване от Европейския съюз на Конвенцията на COM(2016)
Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие
109

04/03/2016

Актове,
публикувани
Европейския съюз
Дата

L (Законодателство)

21/03/2016

в

Официален

вестник

на

C (Информация и известия)
C106

22/03/2016

L075

C107

23/03/2016

L076 L077

C108 C109

24/03/2016

L078

C110

Електронен седмичник по въпросите на Европейския съюз и управлението на
средствата от фондовете и програмите на ЕС

Народно събрание
Дирекция „Законодателна дейност и право
на Европейския съюз”
eubulletin@parliament.bg
vesna@parliament.bg
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