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Тема на седмицата

Изчезнали деца мигранти:
Парламентът разисква проблема с
трафика на хора в ЕС
Над 10 000 деца бежанци и мигранти са в
неизвестност след пристигането си в Европа, заяви
представител на Европол пред медиите в началото на
2016 г. Опасенията са, че голяма част от тях може би
са попаднали в ръцете на престъпни групи. Комисията
по граждански свободи в ЕП ще разисква темата с представители на Европол, Агенцията
на ЕС за основните права и на неправителствени организации на 21 април 2016 г.
По данни на Агенцията на ООН за бежанците 35% от мигрантите, влизащи в ЕС, са
деца. Значителен дял от тях пътуват сами. През 2015 г. в ЕС са подали искания за
убежище 85 482 деца без възрастен придружител, като броят им е три пъти по-голям от
този през 2014 г. Около половината от тези деца са от Афганистан, а 13% са от Сирия.
През февруари тази година Европол публикува доклад за трафика на мигранти в
ЕС. Според данните в него над 90% от мигрантите, насочили се към Европа, разчитат на
посредници, които ги превеждат по пътя. Тази роля в повечето случаи се изпълнява от
престъпни групи. Заподозрените за трафика на хора са от различни националности, като
най-много са българите, египтяните, унгарците и иракчаните, посочва Европол.

Източник: страницата на Европейския парламент
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Събития в Народното събрание
Събития от изминалата седмица

Председателят на парламента Цецка Цачева приветства участниците в
конференцията "Укрепване на независимостта и безпристрастността на
съдебната власт като предпоставка за върховенството на закона в държавите
членки на Съвета на Европа"
Председателят на Народното събрание Цецка Цачева приветства участниците в
конференцията "Укрепване на независимостта и безпристрастността на съдебната власт
като предпоставка за върховенството на закона в държавите членки на Съвета на
Европа". Форумът се проведе в рамките на българското председателство на Комитета на
министрите на Съвета на Европа и беше организиран от министерството на правосъдието
със съдействието на Съвета на Европа.
Председателят на парламента отбеляза, че темите на конференцията безспорно са
и на вниманието на всяка законодателна институция, защото въпросите за
независимостта и безпристрастността на съдебната власт са ангажимент както на
изпълнителната, така и на законодателната власт. Съзнавайки тази своя отговорност,
българският парламент прие промени в Конституцията, подчерта Цецка Цачева и
благодари на Венецианската комисия към Съвета на Европа за изключително
конструктивното съдействие.
Убедена съм, че планът за действие на Съвета на Европа относно укрепването на
независимостта и безпристрастността на правораздаването ще има конкретни измерения
в бъдещото законодателство на националните парламенти на държавите-членки на
организацията в посока на укрепване на демокрацията, върховенството на Закона и
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равенството на гражданите пред него, допълни още председателят на Народното
събрание.

Новини от България свързани с ЕС
Ева Паунова (ГЕРБ/ЕНП) представи България като
атрактивна инвестиционна дестинация пред
Спитцбърг Партнърс
Евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Ева Паунова проведе
работна среща с представители на нюйоркската
инвестиционна
консултантска
компания
Спитцбърг
Партнърс. „Като член на Европейския съюз с ниски
данъци и бързоразвиващ се технологичен сектор,
България
има
потенциала
да
бъде
атрактивна
инвестиционна дестинация за американски компании. Днешната среща може да постави
основите на добро партньорство в тази посока със Спитцбърг партнърс и техните
корпоративни клиенти.“ Заяви българският евродепутат по време на срещата, която е
част от двудневното работно посещение на Паунова в Ню Йорк.
Спитцбърг Партнърс планират да разширят портфолиото си с експертиза за
Югоизточна Европа като инвестиционна дестинация за корпоративните им клиенти.
Базираната в Ню Йорк консултантска компания се занимава с изготвяне и
предоставяне на бизнес стратегии, инвестиционни съвети, пазарни проучвания,
политически и икономически анализи.
По време на срещата бяха обсъдени теми като технологиите и дигитализацията,
финансирането на стартиращите компании, трансфера и защитата на данни в условията
на трансатлантически бизнес. „София и като цяло България се налагат като дигитален
лидер в Югоизточна Европа. Расте броят на успешните стартиращи компании ИТ сферата,
все повече чуждестранни компании избират да развиват технологична и иновационна
дейност в България, така че увеличаването на американските инвеститори е преди всичко
въпрос на добра комуникация и стратегически интерес“ потвърди Ева Паунова
намеренията си да продължава да работи активно

Източник: Europe.bg
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Новини от европейските институции
Събития от изминалата седмица в европейските институции
Седмицата в Европейския парламент
Мария Арена: Бедността сред жените е резултат
от дискриминация през целия живот
Бедността в Европа се е увеличила от началото
на икономическата криза, но тя засяга жените в поголяма степен от мъжете. Парламентарната комисия по
права на жените прие на 19 април 2016 г. доклад,
който разглежда причините за проблема и възможните
мерки на европейско и национално ниво за неговото
преодоляване. Разговаряхме с авторката на доклада
Мария Арена (С&Д, Белгия).
Различава ли се проблемът с бедността сред жените в Европа от този за бедността
при мъжете?
Бедността засяга жените повече, отколкото мъжете. Към момента има 65 милиона
жени в Европа, живеещи в бедност, и 57 милиона мъже.
Причините за бедността при жените и мъжете са различни. Много самотни майки
гледат децата си след раздяла. Съществува и проблемът с дискриминацията на пазара на
труда. Икономиите в публичния сектор след началото на кризата се отразиха по-силно
върху жените, тъй като жените по-често работят в този сектор или пък зависят в поголяма степен от публични услуги.
Има ли групи, които са особено засегнати?
Съществува проблемът със самотните майки – там става въпрос не само за
подобряването на състоянието на жените, но и за преодоляване на бедността сред
децата. Освен това жените често са наети на работа при несигурни условия, например на
непълен работен ден. Въпреки че някои казват, че жените искат да се трудят на непълен
работен ден, аз не съм убедена. Може би това е вярно за по-образованите жени, но не и
за по-слабо образованите. Да имаш несигурна работа не е нещо, което би избрала.
Друг въпрос е свързан с традиционните роли, които приписваме на жените. Да
нямаш работа, защото имаш дете или защото ще имаш дете, е форма на дискриминация.
Веднъж след като жените се пенсионират, разликата между пенсиите на мъжете и
жените ги поставя под заплаха от бедност. През целия си живот те са имали по-малки
заплати и по-лоши възможности за кариера. През целия си живот жените се сблъскват с
дискриминацията – в образованието, в работата, в грижите за децата и за възрастните и
всичко това ги води до бедност.
Вашият доклад посочва значението на стереотипите. Има ли обществото връзка с
причините за бедността сред жените?
Народно събрание
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Традиционно ние асоциираме мъжете с работата, а жените – със семейството. Ние
искаме законодателство за майчинството и бащинството, което да дава еднакви
възможности на мъжете и жените както да бъдат до своите деца, така и да работят.
Скандинавските страни са показали, че е възможно да имаме равенство между
половете. В противен случай е невъзможно да се борим срещу бедността сред жените.
Какво трябва да направят ЕС и страните-членки, за да намалят броя на бедните
жени?
Мисля, че на първо място трябва да разберем по-ясно проблема. Нужни са
статистически данни и показатели за него.
Нужно е да имаме система за осигуряване на децата срещу риска от бедност, която
да включва достъп до здравни грижи, образование, култура и здравословно хранене.
После имаме нужда от специфичен подход, насочен към жените, в рамките на
системата за гарантиране на работа на младите хора. Накрая трябва да се борим за
отпуск за родители, т.е. както за майчинство, така и за бащинство, за да избегнем
дискриминацията спрямо жените, когато те стават майки.

Радикализацията отвътре: ЕП става домакин на
дискусия за пътя към екстремизма
Какво кара хора да изоставят семействата си и да
отидат в други краища на света, за да водят война? Как
ЕС, отделните страни в Европа и местните общности могат
да се противопоставят на това? Тези и други въпроси бяха
разисквани на 19 април 2016 г. в Европейския парламент
след прожекция на документалния филм „Моят джихад“,
посветен на радикализацията на младежи в Белгия. Филмът беше представен в рамките
на филмовия фестивал „Един свят“ (One World), организиран в Брюксел.
По време на дебата след филма авторът Руди Вранкс, носителката на награда
„Сахаров“ Таслима Насрийн и депутатът Сайед Камал (ЕКР, Великобритания) обсъдиха
въпроси като определението за джихад, радикализацията на хора в ЕС, положението на
жените в исляма и закона на шариата. Дискусията бе открита от заместникпредседателката на ЕП Улрике Луначек (Зелени/ЕСА, Австрия) след видео послание на
председателя на ЕП Мартин Шулц.
Руди Вранкс изтъкна, че 550 млади белгийци са заминали за Сирия. „Бях много
изненадан, че (до нападението срещу „Шарли ебдо“) никой в медиите и дори сред
политиците не бе разговарял със семействата на хората, които бяха заминали“.
Сайед Камал, който е мюсюлманин, описа различни причини, които могат да
подтикнат хората към радикализация: търсенето на идентичност, нова кауза или
приключение; усещането за несправедливост, която следва да бъде поправена, и
насаждането на идеята, че е трудно да живееш като добър мюсюлманин на запад. „Това,
което е странно, е че за много от тези причини, религията не е проблемът, а само
извинение“, каза той.
Таслима Насрийн е писателка, живееща в изгнание извън родината си Бангладеш
заради борбата си срещу екстремизма във всички религии. Тя заяви: „Много мюсюлмани
са вдъхновени от текстове в Корана, за да прибягнат към насилие, за да станат
терористи… Свободомислещите в мюсюлманските страни стават все повече, но всеки път
когато те критикуват исляма, те са или хвърляни в затвора, или принуждавани да
напуснат страната си, или убивани“.
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Роботите в живота ни: „Трябва да отговорим на
някои спешни въпроси“
Коли, които се движат без човешка намеса,
самоуправляващи се летателни апарати, роботи в
медицината, селското стопанство и индустрията – в
близките години ще видим все повече от тях и с все поголеми умения. Те ще променят начина, по който се
трудим и живеем и ще поставят нови морални и правни
предизвикателства. Правната комисия на ЕП обсъди с
експерти на 21 април 2016 г. въпроси като безопасността на интелигентните машини,
отговорността за техните действия и управлението на риска.
Изкуственият интелект и роботиката претърпяват бурно развитие в последните
години, но обществото като цяло и правната система рискуват да останат изненадани от
темповете на промяна. Изследване на Евробарометър от 2015 г. показва, че 72% от
европейците смятат, че роботите са полезни за обществото, защото те помагат на хората.
По време на дебата в ЕП обаче се чуха и по-предпазливи експертни мнения: Нийл
Бауърман от Оксфордския университет предупреди, че „е възможно някои стъпки напред
в изкуствения интелект да бъдат дестабилизиращи и някои страни да не се адаптират
добре“.
Кой отговаря за роботите?
Експерти и депутати разискваха моралните аспекти, свързани с разработването на
сложни машини. Павел Квятковски от правната кантора Гесел във Варшава заяви:
„Роботът не присъства в гражданското право. Може ли робот да има умисъл? Мисля, че
въпросът е много прост, когато става въпрос за несложни алгоритми, но когато става
сложно, имаме проблем.“
Председателят на правната комисия в ЕП Павел Свобода (ЕНП, Чехия) подчерта, че
налагането на ценности е бъдещето на информационните технологии: „Ценностите трябва
да бъдат разпространявани.“
Нужда от промени
Европейският съюз трябва да бъде готов за промените, които настъпват с
напредъка на технологиите, подчертаха изказалите се на срещата. Нийл Бауърман
посочи, че „ЕС може да изготви рамките, които да допринесат за стабилността,
благосъстоянието и икономическия прогрес“.
Д-р Андреа Бертолини от Университета в Пиза предложи създаването на
Европейска агенция за роботика за „разработването на технологични стандарти, които ще
определят как трябва да се произвеждат продуктите, за да можем да преминем от
изследвания в областта на роботиката към индустрия в Европа“.
Европейският съюз вече подкрепя над 120 проекта в областта на роботиката чрез
програмата SPARC. До 2020 г. са заделени 700 млн. евро в тази сфера.
Оле Хагстрьом от Технологичния университет в Гьотеборг подчерта скоростта на
промените в областта: „Тези неща могат да се случат по-бързо, отколкото си мислим“.
Какво прави Парламентът по темата
Комисията по правни въпроси в ЕП е сформирала работна група за правното
отражение на развитието на роботиката и изкуствения интелект. Депутатката Мади Делво
(С&Д, Люксембург) подготвя доклад. По време на дебата на 21 април 2016 г. тя заяви:
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„Има спешни въпроси, на които трябва да дадем отговор – например, за
безпилотните летателни апарати, които вече са в употреба, както и за автономните коли,
които скоро ще са на пътя. Ние имаме готови предложения по тези въпроси.“
Очаква се комисията по правни въпроси да гласува доклада до края на май, след
което той ще бъде разгледан на пленарно заседание на ЕП. Впоследствие той може да
бъде използван като основа за приемане на законодателство в сферата на роботиката и
изкуствения интелект.
Освен това Парламентът проведе пленарен дебат за автономните коли на 14 април
2016 г., а комисията по транспорт представи изследване за бъдещето на транспорта и
новите технологии на 20 април 2016 г.

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
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
принципите за:

на

Нидерландското

председателство
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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,
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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Новини от Европейската комисия
Комисията представи плановете си за цифровизиране
на европейската промишленост
Европейската комисия представи мерки за подкрепа и
свързване на националните инициативи за цифровизиране на
всички промишлени сектори, както и планове за създаване на
европейски компютърен облак за съхранение, управление,
анализ и повторно използване на голямо количество данни от
научни изследвания.
Европейската комисия представи мерки за подкрепа и свързване на националните
инициативи за цифровизиране на всички промишлени сектори и свързаните с тях услуги,
както и за увеличаване на инвестициите чрез стратегически партньорства и мрежи.
Комисията също така предлага конкретни мерки за ускоряване на разработването
на общи стандарти в приоритетни области, като например комуникационните мрежи от 5то поколение (5G) и киберсигурността, както и за модернизиране на обществените
услуги.
Съгласно част от представените планове Комисията ще създаде европейски
компютърен облак, който ще осигури на изследователи и специалисти в областта на
науката и технологиите в Европа виртуална среда за съхранение, управление, анализ и
повторно използване на голямо количество данни от научни изследвания.
Представените мерки са част от изпълнението на стратегията на ЕК за създаване
на цифров единен пазар и имат за цел да подпомогнат европейската промишленост, МСП,
изследователи и публичните органи да се възползват в максимална степен от новите
технологии.
Комисията уведоми Google, че дружеството е в нарушение
на антитръстовите правила на ЕС
Европейската комисия уведоми Google за своето становище,
че дружеството е в нарушение на антитръстовите правила на ЕС и
злоупотребява със своето господстващо положение чрез налагане
на ограничения на производителите на устройства за Android и на операторите на
мобилни мрежи.
Европейската комисия уведоми Google за своето предварително становище, че
дружеството е в нарушение на антитръстовите правила на ЕС и злоупотребява със своето
господстващо положение чрез налагане на ограничения на производителите на
устройства за Android и на операторите на мобилни мрежи.
Предварителното становище на Комисията е, че Google е приложило стратегия за
мобилните устройства с цел да запази и укрепи господстващото си положение в сферата
на общото търсене в интернет.
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Комисар Маргрете Вестегер, която отговаря за политиката в областта на
конкуренцията, заяви: „Наличието на конкурентен сектор на мобилния интернет е от все
по-голямо значение за потребителите и предприятията в Европа. Въз основа на нашето
досегашно разследване считаме, че поведението на Google лишава потребителите от поширок избор на мобилни приложения и услуги и възпрепятства иновациите от страна на
други участници, което е в нарушение на антитръстовите правила на ЕС. Тези правила
важат за всички дружества, осъществяващи дейност в Европа. Google сега има
възможността да отговори на опасенията на Комисията“.

Източник:
България

страницата

на

Представителството

на

Европейската

комисия

в

Документи на Европейската комисия
Документи на ЕК получени в периода април-май 2016 г.
ПОСЛЕДНИ ДОКУМЕНТИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ
ДОКУМЕНТ

СИГНАТУРА

ДАТА

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) 2016/72 по
отношение на възможностите за риболов на пясъчна змиорка в някои води на Съюза

COM(2016)
241

04/05/2016

Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за мобилизиране на
средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Белгия
— EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery)

COM(2016)
242

04/05/2016

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно прилагането на
Регламент (ЕО) № 1921/2006 за предоставянето на статистически данни за разтоварванията
на рибни продукти в държави членки

COM(2016)
239

04/05/2016

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подписването, от името на Европейския съюз,
на Споразумение между Съединените американски щати и Европейския съюз относно
COM(2016)
защитата на личната информация във връзка с предотвратяването, разследването,
238
разкриването и наказателното преследване на престъпления

29/04/2016

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването, от името на Европейския съюз,
на Споразумение между Съединените американски щати и Европейския съюз относно
защитата на личната информация във връзка с предотвратяването, разследването,
разкриването и наказателното преследване на престъпления

COM(2016)
237

29/04/2016

Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА за изпълнение на споразумението, сключено между
Общата конфедерация на селскостопанските кооперации в Европейския съюз (COGECA),
Европейската федерация на транспортните работници (ETF) и Сдружението на националните
организации на риболовни предприятия в Европейския съюз (EUROPECHE) на 21 май 2012
година, изменено на 8 май 2013 година, във връзка с изпълнението на Конвенцията относно
условията на труд в сектора на риболова от 2007 година на Международната организация на
труда - {SWD(2016) 143 final}{SWD(2016) 144 final}

COM(2016)
235

29/04/2016

СЪВМЕСТНО СЪОБЩЕНИЕ ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Интегрирана политика
на Европейския съюз за Арктика

JOIN(2016) 21 27/04/2016

ПОПРАВКА на Делегирано решение на Комисията от 13 януари 2016 г. за изменение на
приложение V към Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета във връзка с
C(2016) 2216 26/04/2016
удостоверенията за професионална квалификация и наименованията на курсовете на
обучение (C(2016) 1 final)
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Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването, от името на Европейския съюз и
неговите държави членки, на Протокол към Евро-средиземноморскотo споразумение за
COM(2016)
асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и
229
Арабска република Египет, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на
Република Хърватия към Европейския съюз

26/04/2016

Съвместно предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключването на Споразумението за
продължаване на дейността на Международния център за наука и технология между
Европейския съюз и Евратом, действащи в качеството си на една страна, и Грузия, Киргизката JOIN(2016) 19 26/04/2016
република, Кралство Норвегия, Република Армения, Република Казахстан, Република Корея,
Република Таджикистан, Съединените американски щати и Япония
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подписването, от името на Европейския съюз
и неговите държави членки, и временното прилагане на Протокол към ЕвроCOM(2016)
средиземноморскотo споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните
232
държави членки, от една страна, и Арабска република Египет, от друга страна, за да се вземе
предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз

26/04/2016

СЪОБЩЕНИЕ

COM(2016)
234

26/04/2016

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА

SWD(2016)
142

26/04/2016

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно разходите по
линия на ЕФГЗ - Система за ранно предупреждение № 1-4/2016

COM(2016)
240

25/04/2016

СЪВМЕСТЕН ДОКЛАД ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА СПЕЦИАЛЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН ХОНКОНГ: ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА 2015 Г.

JOIN(2016) 10 25/04/2016

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ относно прилагането на COM(2016)
директиви 2004/23/ЕО, 2006/17/ЕО и 2006/86/ЕО за определяне на стандартите за качество и 223
безопасност за човешки тъкани и клетки - {SWD(2016) 127 final}{SWD(2016) 128 final}

21/04/2016

Предложение за РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА за изменение на списъка на
несътрудничещи трети държави в борбата с ННН риболов съгласно Регламент (ЕО) №
1005/2008 за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и
премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов

COM(2016)
225

21/04/2016

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ И СЪВЕТА COM(2016)
- Първи доклад относно напредъка в изпълнението на изявлението на ЕС и Турция
231

20/04/2016

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ И СЪВЕТА
COM(2016)
изпълнение на Европейската програма за сигурност с цел борба срещу тероризма и
230
подготвяне на условията за ефективен и истински Съюз на сигурност

20/04/2016

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКАТА
ЦЕНТРАЛНА БАНКА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА
РЕГИОНИТЕ - Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието за 2016 г.

11/04/2016

Актове,
публикувани
Европейския съюз

в

Официален

COM(2016)
199

вестник

Дата

L (Законодателство)

C (Информация и известия)

18/04/2016

L102

C136

19/04/2016

L103

C137 C137A

20/04/2016

L104

C138 C138A C139

21/04/2016

L105

C140 C140A

22/04/2016

L106 L107

C141 C141A C142 C143
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C144

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