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Тема на седмицата 
 

 
 

Смъртоносен навик: новите 
правила на ЕС за тютюневите 

продукти влизат в действие 
 
 

Повече от четвърт от населението на ЕС 
пуши – половината от всички тези хора ще умрат 

по-рано, като техният живот ще се съкрати със 
средно 14 години, показват данните. От 20 май 

2016 г. в ЕС започнаха да действат новите 

правила, които целят да намалят 
привлекателността на тютюневите продукти, 

особено сред младите хора. 
Прочетете какво се променя и разгледайте 

нашата обновена инфографика за пушенето в ЕС.  
Промените в правилата 

Директивата на ЕС за тютюневите продукти 
бе приета през 2014 г. и започва да действа от 20 

май. Тя въвежда по-стриктни правила за 

цигарените опаковки и други свързани продукти. 
Част от мерките са насочени срещу 

разпространението на опасния навик сред младите 
хора – например, като се забраняват по-малките (и 

по-евтини) цигарени опаковки и добавянето на 
аромати към тютюна. 

Предупрежденията за здравето ще трябва 
да покриват поне 65% от предната и задната 

страна на опаковките или на пакетите, в които се 

продава тютюн за навиване на цигари. 
На страните-членки се дава право да 

забраняват онлайн продажбите на цигари и 
свързани продукти, а електронните цигари се 

регламентират или като медицински продукти, ако 
целта им е да помагат за отказването от навика, 

или като тютюневи продукти. 
Край на "триковите" продукти 

„Хората от целия ЕС ще видят опаковките на 

тютюневите продукти да се променят оттук 
нататък, като триковите продукти ще изчезнат от 

пазара, а опаковките ще съдържат повече 
предупреждения за здравето, отколкото реклама“, 

заявява авторката на доклада на ЕП по директивата Линда Макавън (С&Д, 
Великобритания). 
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„Ясните нови правила, заедно с другите национални мерки като забраните за 

пушене на обществени места, трябва да възпрат тютюневата индустрия от това да 

привлече ново поколение млади пушачи в Европа. Сега, когато тютюневите компании 
загубиха делото си в Европейския съд, страните, които още не са въвели изцяло 

директивата, трябва да се заемат с това и да го свършат“, добавя г-жа Макавън. 
Опасността за здравето 

Всяка година в ЕС близо 700 000 души умират заради потреблението на тютюн, 
посочва Европейската комисия. Пушачите страдат повече от ракови, сърдечно-съдови и 

дихателни заболявания, а половината умират по-рано от очакваното (техният живот е 
средно с 14 години по-къс). 

 

 
 

Източник: страницата на Европейския парламент 
 

 
 

 
 

 

Събития в Народното събрание 

Събития от изминалата седмица 
 

 

 
 
 

 
Механизмът на управление на оперативните програми и усвояването на 

средствата от ЕС беше основен акцент в разговорите на български 

парламентаристи с техния хърватски колега Зоран Васич 
 

 
Механизмът на управление на оперативните програми и усвояването на средствата 

от ЕС беше основен акцент в разговорите на български парламентаристи с техния 
хърватски колега Зоран Васич. Гостът е член на Комисията по земеделие на хърватския 

Сабор и имаше поредица от срещи в Народното събрание. 
От всички осем оперативни програми на ЕС земеделската е най-голяма и 

всеобхватна, подчерта на срещата си със Зоран Васич председателят на Комисията по 

европейските въпроси и контрол на европейските фондове Светлин Танчев. Средствата 
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по нея са 3,1 милиарда евро, което е почти колкото са тези на всички останали програми 

взети заедно, уточни той. Светлин Танчев отбеляза, че през първите две години след 

приемането на България в ЕС страната ни е усвоила едва 10 процента от отпуснатите по 
оперативните програми средства, но сега този процент е 93, което се дължи на 

въведеното централизирано управление на оперативните програми. 
Председателят на Комисията по земеделието и храните Румен Христов запозна 

госта с нейната дейност и подчерта, че през изминалата седмица народните 
представители от комисията са подкрепили единодушно промени в Закона за 

подпомагане на земеделските производители. Поддържаме много добър диалог с 
Министерството на земеделието и храните и работим заедно за преодоляване на 

трудностите пред различните отрасли в земеделието, посочи той. 

Народният представител от Комисията по земеделието и храните Георги Андонов 
информира хърватския си колега, че приоритет за България през изминалия вече първи 

програмен период е бил производството на зърно и зърнени култури. Ние отбелязахме 89 
на сто ръст на инвестициите в техника за зърнопроизводство и резултатът беше 

увеличаване на продукцията с 2,5 пъти, посочи той. През втория програмен период ще 
бъде акцентирано върху преработката на суровини от животновъдството, 

зеленчукопроизводството и овощарството, уточни Георги Андонов. 
Зоран Васич отбеляза, че очакванията на Хърватия към оперативните програми на 

ЕС са много големи. Той прояви интерес към механизма, по който България усвоява 

средства от европейските фондове, както и как са решени проблемите на 
производителите на мляко, които в Хърватия имат затруднения, свързани с определени 

видове нелоялни практики. 
Председателят на Групата за приятелство България – Хърватия Снежана Дукова 

подчерта, че между Хърватия и България има отлични двустранни отношения, които 
трябва да допринесат за засилване на контактите между гражданите на двете страни. Тя 

отбеляза, че 106 студенти изучават български език в университета в Загреб, а хърватски 
език се учи и в България. 

 

 
 

 
 

 

Предстоящи събития  
 
 

 
25/05/2016 

11:00 Пленарно заседание  
25/05/2016 

16:15 Заседание на Комисия по труда, социалната и демографската политика  
25/05/2016 

16:30 Заседание на Комисия по външна политика  

25/05/2016 
16:30 Заседание на Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения  

 
 

 
 

http://www.parliament.bg/bg/plenaryprogram/ID/909
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2337/sittings/ID/8173
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2333/sittings/ID/8176
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2342/sittings/ID/8177
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Новини от България свързани с ЕС 
 
 

Председателството на Съвета на ЕС – предизвикателства 

и възможности 
 

Много ми се иска нашето председателство да има лице 
и то може да бъде поравно европейско и българско. Всъщност 

не бива да има разлика, каза вицепремиерът и министър на 
образованието и науката Меглена Кунева, която участва на 17 

май 2016 г. в София в публична дискусия „Визията и 
посланията на едно ротационно председателство на Съвета на 

ЕС – предизвикателства и възможности“, съобщава БТА. 

За вас председателството на ЕС ще изглежда като връх Еверест, но ще го 
постигнете. Това заяви в лекцията си по адрес на българите Джордж Петролакис от 

дирекция „Информация и публична дипломация“, който работи в Министерството на 
външните работи на Гърция и който през 2014 г. отговаряше за комуникационната 

политика по времето, когато страната му пое председателството на ЕС. 
Той е убеден, че България достатъчно рано е започнала подготовката си за тази си 

роля, но подчерта, че от ключово значение е да се сформира професионален и 
компетентен екип. Колкото по-рано се събере екип, толкова по-големи са шансовете за 

успех на комуникационната стратегия, посочи той, предава БГНЕС. 

Петролакис очерта и трите основни въпроса, на които българската страна трябва 
да си отговори: с кого ще комуникираме, с кого искаме да разговаряме, с каква цел ще 

комуникираме и дали някой ни слуша ,дали нашето послание ще стигне до адресата? 
Гръцкият експерт изложи поуките и сподели част от опита си по време на 

председателството на Гърция на ЕС по отношение на комуникационната стратегия на 
страната си. Според него ключово значение е изиграло включването на темата в Туитър, 

добрия баланс между европейските и гръцките послания, значението на историята на 
страната в подчертаването на идентичността на гръцкото председателство. 

Той проследи нивата и етапите на подготовка, в която са били важни и 

приоритетите, свързани с повишаване на добрия имидж на страната в Европа и света, с 
политическите послания за икономически растеж, нови работни места, интеграция в 

еврозоната и просперитет. Гърция и нейната идентичност са били в ядрото на 
комуникационната стратегия, около което са се формирали и посланията. Разработили са 

лого и мото на председателството, постигнати с много професионализъм и не много 
средства. Не без значение е била и организационната структура, с подчертана 

отговорност на отделните звена и личности. 
Мотото на Гърция е било: „Европа – нашето общо търсене“, припомни Петролакис. 

Експертът се спря и на културната програма по време на 6 месечното 

председателство на Гърция, която заедно с другите инициативи е осигурявала за тези 184 
дни близо по едно събитие на ден и над 300 мероприятия в около 60 държави.“Скромно и 

с гордост разказахме историята на нашата страна, което ни спести пари“, заяви той. 
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Меглена Кунева призна опита на Гърция, защото председателството на ЕС не им е 

за първи път. Според нея гърците имат история, която да разкажат, коментира тя визията 

си за комуникационната стратегия за събитието, а ние трябва да открием нашата история. 
„При нас има натрупано знание, но ние трябва да го намерим“, продължи тя. И още 

– историята за нас сега се трупа, сега започва. Кунева обобщи, че на този етап ни 
трябват повече обсъждания, за да излезем с добре обмислена комуникационна 

концепция. 
Хубаво е да използваме възможността да ни опознаят с това, което сме, и да не се 

опитваме в един клип, в едно лого да си кажем всичко. Смятам, че това няма как да се 
случи, отбеляза Кунева на дискусията от поредицата "Европейски дебати", инициирана от 

нея. Според Кунева ще бъде крачка напред, ако  по-отрано започваме да казваме кои 

сме, всеки където може - в Европейския парламент, през културни събития. Тя коментира, 
че можем да направим най-прекрасните приоритети, но ако те не са подкрепени с 

българска политика, ще са кухи. 
 

 
 

Източник: Europa.bg 
 

 

 
 

  

Новини от европейските институции  

Събития от изминалата седмица в европейските институции 

 
Седмицата в Европейския парламент  

 
 

Европейската младежка конференция: Европа в очите на 

следващото поколение 
 

На 20-21 май 2016 г. Европейският парламент в 
Страсбург стана домакин на Европейската младежка 

конференция (EYE), в рамките на която 7 500 участници 
обсъждаха най-належащите проблеми пред континента с 

депутати от ЕП, както и с лидери от света на бизнеса и 
гражданското общество. Дискусията се пренесе и онлайн, като хаштаговете #EYE2016 и 

#EYEtv бяха използвани близо 26 000 пъти в двата дни на събитието. Вижте нашата 

снимкова галерия и видеоматериала за поглед назад към форума.  
Конференцията бе открита на 20 май 2016 г. с церемония с участието на четирима 

заместник-председатели на Европейския парламент: Марейд Макгинес, Силви Гийом, 
Райнер Виланд и Улрике Луначек. Г-жа Гийом заяви при откриването: „Вашите идеи 

трябва да служат за вдъхновение на членовете на Парламента. Трябва да се вслушваме в 
това, което младите хора имат да кажат относно бъдещето.“ 

В продължение на два дни участниците, на възраст между 16 и 30 години и от 39 
различни страни, разискваха теми като промените в климата, младежката безработица, 

религиозния екстремизъм и устойчивото развитие. Те също така имаха възможност се 

насладят на културното богатство на Европа на множество концерти и артистични 
представления. 
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На церемонията по закриването в събота 21 май 2016 г. заместник-

председателката на ЕП Марейд Макгинес заяви пред събралите се младежи: „Във време, в 

което черногледството взема надмощие над оптимизма, всички вие сте свеж полъх“. 
След приключването на събитието участниците ще изготвят доклад с основните 

идеи и заключения от събитието. Този доклад ще бъде представен пред депутатите в 
Европейския парламент в близките месеци. 

Ако желаете да научите повече за EYE 2016, посетете нашата специална страница 
за отразяване на събитието. 

Мнения на участници 
Миря Габерт, 21 г., студентка по медицина от Хайделберг, Германия 

„Хареса ми възможността да чуя различните езици и да се срещна с хора от други 

страни. Много е важно нашето поколение да се обедини, за да работи за Европа и по 
многото проблеми, с които се сблъскваме.“ 

Матийо Шатлен, 28 г., френски член на Европейския форум на хората с 
увреждания 

„За хората с увреждания Европейският съюз е един от най-ценните дарове – той 
показва, че всичко е възможно, независимо дали си с увреждания или не. Като 

включваме хората с увреждания в обществото, ние всички ставаме по-богати“. 
Шинеад Лийн, 17 г., ученичка от Трали, Ирландия 

„Надявам се разделенията, които съществуват в Европа, да бъдат преодолени. Имаме 

нужда от по-силно усещане за общност и от мир“. 
0Мухамад Зухир, 28 г., сирийски доктор, избягал от Алепо в Австрия преди две години 

„Надявам се Европа да остане място на мира. Не забравяйте, че в две световни войни 
европейците преживяха това, през което преминават сирийците сега.“ 

 

 

Източник: страницата на Европейския парламент 

 

Седмицата в Съвета  

 

Заключения на Съвета относно регионалната стратегия на ЕС за Сирия и Ирак, 
както и за заплахата от Даиш 

 
Съветът прие заключения относно регионалната стратегия на ЕС за Сирия и Ирак, 

както и за заплахата от Даиш, в които се очертават приоритетите му за постигане на 
траен мир, стабилност и сигурност в Сирия, Ирак и в по-широкия регион, както и за 

прекратяване на страданието на народа на Сирия и Ирак. 

Заключения на Съвета относно регионалната стратегия на ЕС за Сирия и Ирак, 
както и за заплахата от Даиш  

Сирия: Действия на Съвета срещу кризата  
Справка — Действия на ЕС за борба с Даиш и подкрепа за сирийския народ и 

съседните държави   
EN 

Към страницата за заседанията  

 

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 
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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 

 
 
 

http://english.eu2016.nl/
http://www.eu2015lu.eu/en/index.html
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Новини от Европейската комисия 

 
 

Европейската комисия представи специфичните си 
препоръки за икономическата политика на страните членки 
 
 

 
Насоките  поставят акцент върху приоритетни реформи за 

укрепване на възстановяването на икономиките на държавите членки чрез засилване на 

инвестициите, извършване на структурни реформи и прилагане на фискална отговорност. 
Кристалина Георгиева, заместник-председателят на Европейската комисия с ресор 

"Бюджет и човешки ресурси" коментира препоръките за България: 
"Днес Комисията дава насоки на България какво да промени, за да изгради 

атрактивна бизнес среда и да привлече повече инвестиции за по-силна икономика, 
повече доходи и по-добър живот за хората. 

Преди всичко Комисията напомня, че у нас липсва доверие в основни обществени 
институции - най-вече съдебната система, и е време това да се промени. Реформата на 

публичната администрация се бави. Корупцията продължава да бъде често явление, 

което властите все още не успяват да изкоренят. 
Тези фактори подкопават доверието в държавата и отблъскват потенциални 

инвеститори. Нужни са решителни действия за промяна.  
За да помогне на бизнеса, страната трябва да се съсредоточи повече върху 

реформите, които ще облекчат административната тежест върху него. Компаниите трябва 
да могат не само по-лесно да започват нови дейности, но и бързо и безпроблемно да 

излизат от тях. Това е препоръка, която България получава не за първи път. В много 
други страни евентуален фалит е част от трупането на опит в бизнеса и възможност за 

ново начало. У нас той често означава край на предприемаческите амбиции. Една от 

причините са тежките и тромави процедури, през които един предприемач трябва да 
премине, за да приключи неуспешен проект. Според популярна годишна класация на 

Световната банка, която Комисията също използва за своите анализи, България е на 48-
ма позиция по условия за излизане от даден бизнес, при 8-мо място за Португалия и 12-

то за Словения.  
Системата за обществени поръчки в България също трябва да стане по-ефективна. 

Електронната система за обществени поръчки засега дава само частични 
резултати. Недостатъците – липса на административен капацитет и слаби механизми за 

контрол, пречат на успешното усвояване на парите от Европейския съюз и влошават 

цялостната бизнес среда. Важно е това да се промени, за да може страната успешно да 
усвои 32-та милиарда лева европейски фондове за периода 2014 – 2020 г.  

За да може бизнесът да разчита на работната ръка, от която има нужда, всички 
наши съграждани трябва да имат по-добър достъп до образование и здравеопазване. 

Въпреки че вече се направиха стъпки за реформа на образователната система, 
ранното отпадане от училище, особено на най-бедните, остава проблем. Младите хора, 

които завършват висше образование, се включват в пазара на труда по-късно, в 
сравнение с връстниците си в други европейски страни. В сферата на здравеопазването 
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също има известен напредък, но достъпът до здравни услуги у нас остава органичен, 

парите за здраве са малко, резултатите – ниски. В условията на намаляващо и 

застаряващо население, не можем повече да отлагаме реформите в тези сектори.    
Работата в тези области трябва да върви ръка за ръка с финансовата стабилност. 

За да се запази тя, България трябва да подобри още събираемостта на данъците, 
да противодейства по-ефективно на сивия сектор и най-вече на практиките за укриване 

на социални осигуровки, както и да гарантира силен и независим финансов надзор." 
Представяне на препоръките за България: 

Препоръките на Европейската комисия за България ще бъдат официално 
представени в София в петък, 20 май 2016 г. от г-н Мишел Сервоз, генерален-директор 

на Генерална дирекция "Заетост, социални въпроси и включване" и от г-н Ищван Секели, 

директор Дирекция "Икономики на държвите членки", Генерална дирекция 
"Икономически и финансови въпроси". 

Събитието, организирано от Представителството на Европейската комисия в 
България, ще се състои на 20 май 2016 г. от 10:30 часа, зала "Сердика", София хотел 

Балкан. 
Допълнителна информация: 

Специфичните препоръки за България ще намерите тук: 
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-your-country/bulgaria/country-

specific-recommendations/index_en.htm 

Препоръките на Европейската комисия се публикуват ежегодно в рамките на 
Европейския семестър. Те се основават на доклада за България, публикуван през 

февруари 2016 г., програмата за конвергенция и Националната програма за реформи, 
както и на резултатите от диалога на Европейската комисия с държавата членка. 

 
 
 
 

Източник: страницата на Представителството на Европейската комисия в 

България 
 

 
 

Документи на Европейската комисия 
 

Документи на ЕК  получени в периода май 2016 г. 

 

 
ПОСЛЕДНИ ДОКУМЕНТИ 

ДОКУМЕНТ СИГНАТУРА ДАТА 

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

Съюза в Съвместния комитет, създаден съгласно Рамковото споразумение между Европейския 

съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Индонезия, от друга страна, 

във връзка с приемането на процедурния правилник на Съвместния комитет и създаването на 
специализирани работни групи 

COM(2016) 

266 
20/05/2016 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно потенциалните 

рискове за общественото здраве, свързани с използването на електронни цигари за 

многократно пълнене 

COM(2016) 

269 
20/05/2016 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Доклад относно напредъка 

в борбата с трафика на хора (2016 г.), както се изисква от член 20 от Директива 2011/36/ЕС 

относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него - 

{SWD(2016) 159 final}  

COM(2016) 

267 
19/05/2016 

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-your-country/bulgaria/country-specific-recommendations/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-your-country/bulgaria/country-specific-recommendations/index_en.htm
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25680/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25680/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25680/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25680/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25680/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25681/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25681/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25681/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25659/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25659/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25659/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25659/
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РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, Придружаващ документа към ДОКЛАД 

НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Доклад относно напредъка в 

борбата с трафика на хора (2016 г.), както се изисква от член 20 от Директива 2011/36/ЕС 

относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него - 

{COM(2016) 267 final}  

SWD(2016) 

159 
19/05/2016 

ДОКЛАД  

COM(2016) 

265 
19/05/2016 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно вариантите на 

схема на ЕС за екомаркировка за продукти от риболов и аквакултури 

COM(2016) 

263 
18/05/2016 

Предложение за РЕШЕНИЕ  

COM(2016) 

262 
17/05/2016 

Предложение за РЕШЕНИЕ  

COM(2016) 

261 
17/05/2016 

ПОПРАВКА на Делегиран регламент на Комисията от 4 февруари 2016 година за 

допълнително уточняване на обстоятелствата, при които е необходимо изключване от 

приложното поле на правомощията за обезценяване или преобразуване съгласно член 44, 

параграф 3 от Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за създаване на 
рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни 

посредници - {C(2016) 379 final}  

C(2016) 2637 17/05/2016 

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на 

Директива 2004/37/ЕО относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията 

на канцерогени или мутагени по време на работа - {SWD(2016) 152 final}{SWD(2016) 153 

final} 

COM(2016) 

248 
13/05/2016 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ 

ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ Последваща оценка на 

втората Програма за действие в областта на здравето (2008—2013 г.) съгласно Решение 

№ 1350/2007/ЕО за създаване на втора Програма за действие на Общността в областта на 

здравето (2008—2013 г.) - {SWD(2016) 148 final}{SWD(2016) 149 final}  

COM(2016) 

243 
10/05/2016 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Коригиране с цел 
отчитане на инфлацията на минималните застрахователни суми, предвидени в Директива 

2009/103/ЕО относно застраховката „Гражданска отговорност“ при използването на моторни 

превозни средства и за контрол върху задължението за сключване на такава застраховка  

COM(2016) 

246 
10/05/2016 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ  

COM(2016) 

272 
04/05/2016 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на 

Регламент (ЕО) № 539/2001 за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да 

притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, 

чиито граждани са освободени от това изискване (преразглеждане на механизма за 

суспендиране) 

COM(2016) 

290 
04/05/2016 

Предложение за РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА с препоръка за временен граничен 

контрол на вътрешните граници при извънредни обстоятелства, застрашаващи цялостното 
функциониране на Шенгенското пространство  

COM(2016) 

275 
04/05/2016 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на 

Регламент (ЕО) № 539/2001 за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да 

притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, 

чиито граждани са освободени от това изискване (Турция) 

COM(2016) 

279 
04/05/2016 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ  

COM(2016) 

277 
04/05/2016 

ДОКЛАД  

COM(2016) 

278 
04/05/2016 

ДОКЛАД  

COM(2016) 

276 
04/05/2016 
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