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Тема на седмицата 
 

 
Сигурност на границите: комисия 

на ЕП одобрява мерки относно 

миграционния поток 
 

Напливът на мигранти към Европа не секва – 
само в рамките на седмица в края на май бяха 

спасени 13 800 души в централната част на 
Средиземно море според агенцията на ЕС за граничен 

контрол Фронтекс. На 30 май 2016 г. комисията по 

граждански свободи на ЕП одобри мерки, които 
следва да подобрят сигурността на външните граници и идентифицирането на 

мигрантите, влезли в ЕС, при придвижването им от една страна в друга. Депутатите 
продължават работата си и по други важни елементи от миграционната политика.  

Европейска гранична и брегова охрана 
Миграционните потоци поставиха сложни въпроси пред Европа относно контрола 

върху външните граници. Ако той не функционира добре, се поставя под заплаха 
съществуването на общото Шенгенско пространство за свободно придвижване на 

континента. 

Ето защо Европейската комисия предложи създаването на Европейска гранична и 
брегова охрана, която да отговаря за „засилено и споделено“ управление на външните 

граници. Новата агенция, чието създаване бе одобрено в комисията на ЕП в понеделник, 
ще обедини усилията на Фронтекс и на службите на страните-членки в случаи на 

необходимост. 
Националните служби ще продължат да изпълняват рутинните задачи по 

осигуряване на контрола на границите, но европейската агенция ще има право да се 
намесва и да взема мерки на терен, ако дадена страна не може или не иска да направи 

необходимото. Според текста, одобрен от парламентарната комисия, решението за намеса 

ще се взема от страните-членки с квалифицирано мнозинство. 
Предвижда се също така Европейската гранична и брегова охрана да има функции 

по наблюдение и надзор на миграционните потоци към и в ЕС, както и да изпълнява роля 
относно връщането на мигранти, пребиваващи незаконно в ЕС. 

„Европейският съюз има нужда от по-безопасни, по-добре управлявани външни 
граници и следователно от Европейска гранична и брегова охрана възможно най-скоро. 

Европейската гранична и брегова охрана не е магическо решение на 
миграционната криза пред ЕС и няма да възстанови Шенгенското пространство. Но това е 

първата стъпка“, заяви докладчикът Артис Пабрикс (ЕНП, Латвия). 

Депутатите започнаха на 31 май 2016 г. консултации със Съвета за постигане на 
съгласие по окончателния текст на новото законодателство. 

Подобряване на процедурите по връщане на мигранти 
В момента процедурата за връщане на чужденци, на които се отказва убежище, е 

дълга и неефективна. Ако съответното лице няма документ за самоличност, такъв може да 
му се издаде от съответната страна-членка, но често той не се признава от страната, 

която следва да го приеме, тъй като документите не се смятат за достатъчно сигурни. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6327_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20160530IPR29683/Civil-Liberties-Committee-backs-new-European-Border-and-Coast-Guard
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Всичко това води до сложни и дълги дипломатически процедури, което не е в 

интерес на самите мигранти. 

Предложението, което депутатите от комисията по гражданските 
свободи подкрепиха в понеделник, е да се въведе стандартен пътнически документ за 

граждани на страни извън ЕС, които не изпълняват условията за влизане, престой или 
пребиваване в ЕС. 

Идеята е да се хармонизират формата и техническите данни на издавания 
документ, за да се ускори процесът на връщането на мигранти. Докладчикът на ЕП Юси 

Хала-ахо (ЕКР, Финландия) определи предложението като „малко парче от пъзела и 
стъпка в правилната посока“. 

Споделяне на съдебна информация за граждани на страни извън ЕС 

Друга част от европейския отговор е събирането на информация за хората, които 
влизат в Европа и идентифицирането на потенциално опасните сред тях. В рамките на ЕС 

работи системата ECRIS за споделяне на данни за съдебното минало на европейски 
граждани. Съгласно още едно предложение на Комисията, одобрено от парламентарната 

комисия по граждански свободи, системата ще бъде разширена, за да включва 
информация и за граждани на страни извън ЕС. 

„Трябва да възстановим общественото доверие, че сме способни да следим кой 
влиза в ЕС“, заявява докладчикът Тимъти Къркхоуп (ЕКР, Великобритания). 

Страни, които се считат за безопасни 

При разглеждането на искания за предоставяне на убежище властите трябва да 
преценят дали условията в страната, от която идва съответния човек, застрашават живота 

му. Предварителното определяне на страни, които се считат за „безопасни“ в това 
отношение, ускорява разглеждането на исканията. 

Към момента всяка страна от ЕС може да състави свой собствен списък на 
страните, смятани за „безопасни“, но липсата на координация накара Комисията да 

направи предложение за съставяне на единен списък. Идеята беше обсъждана на 
заседанието на комисията по граждански свободи в понеделник, като предстои 

изготвянето на доклад по въпроса. 

Темата за мигрантите в пленарна зала 
На пленарното заседание на 7 юни 2016 г. в Страсбург депутатите ще разискват 

план за финансова помощ на страните от Африка във връзка с миграционния поток. На 
дебата се очаква да присъстват първият заместник-председател на Комисията Франс 

Тимерманс и върховният представител на ЕС по въпросите на външната политика 
Федерика Могерини. 

В отделен дебат Парламентът ще обсъди и план за действия за интеграция на 
мигрантите. 

 

 
 

 
 

 
Източник: страницата на Европейския парламент 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

http://www.oeil.ep.parl.union.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0306%28COD%29&l=en
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20160530IPR29679/MEPs-back-new-EU-travel-document-to-ease-return-of-irregular-non-EU-residents
http://ec.europa.eu/justice/criminal/european-e-justice/ecris/index_en.htm
http://www.oeil.ep.parl.union.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0002%28COD%29&l=en
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20160530IPR29695/Fighting-terrorism-share-criminal-records-of-non-EU-nationals-too-urge-MEPs
http://www.europarl.europa.eu/plenary/bg/home.html
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Събития в Народното събрание 

Събития от изминалата седмица 
 

 

 

 

 
 
 

 
Перспективите за задълбочаване на търговско-икономическите връзки и 

българското председателство на ПСЮИЕ обсъдиха на среща председателят на 

Народното събрание Цецка Цачева и словенският вицепремиер Карл Ерявец 
 

 
Перспективите за задълбочаване на търговско-икономическите връзки между 

България и Словения и българското председателство на Процеса за сътрудничество в 
Югоизточна Европа (ПСЮИЕ) бяха сред акцентите на срещата на председателя на 

Народното събрание Цецка Цачева с вицепремиера и министър на външните работи на 
Словения Карл Ерявец. Словенският вицепремиер е на двудневно официално посещение 

в София за участие в Срещата на върха на ПСЮИЕ. 

Двустранните отношения между България и Словения са отлични, между двете 
страни няма открити въпроси, което е добра основа за активизиране на парламентарния 

диалог и предпоставка за продължаване на доброто съвместно сътрудничество по 
регионални въпроси и инициативи, отбеляза на срещата председателят на Народното 

събрание Цецка Цачева. По думите й възможностите за задълбочаване на 
парламентарното сътрудничество между България и Словения ще бъдат сред акцентите в 

разговорите по време на предстоящото официално посещение в София на председателя 
на Държавното събрание на Словения Милан Бърглез. 

Председателят на Народното събрание подчерта, че регионалното сътрудничество 

е основен приоритет за българския парламент и добави, че в това отношение 
изключително важно е партньорството в рамките на Процеса за сътрудничество в 

Югоизточна Европа (ПСЮИЕ). Цецка Цачева благодари на словенския вицепремиер за 
доброто участие  и представяне на Словения по време на българското председателство на 

Процеса. Като страна-член на ЕС България работеше за повишаване на видимостта на 
Процеса като водещ политически формат на регионално сътрудничество сред 

институциите на ЕС и в частност на Европейския парламент, добави тя. 
Вицепремиерът и министър на външните работи на Словения Карл Ерявец 

определи българското председателство на ПСЮИЕ като много успешно. Той подчерта, че 

то съвпада и с отбелязването на 20-ата годишнина от началото на този процес, който е 
иницииран от България. Когато Словения поеме председателството на ПСЮИЕ, ще 
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продължи да работи по темите, приоритетни за българското председателство, което ще 

осигури приемствеността и устойчивостта на Процеса, посочи Карл Ерявец. 

Отношенията между България и Словения са приятелски, но трябва да 
продължаваме да се стремим да ги поддържаме и да ги задълбочаваме, подчерта Карл 

Ерявец. Той заяви, че има голям потенциал за развитието и задълбочаването на 
търговско-икономическите отношения между двете страни. Принос за това ще има и 

откритото вчера в София почетно консулство, добави словенският външен министър. 
Убедена съм, че откриването на почетно консулство на Словения в София ще 

допринесе за активизирането на двустранните отношения в различни области и ще 
доведе до задълбочаване на търговско-икономическите връзки между България и 

Словения, посочи на срещата председателят на Народното събрание. 

 
 

 
 

 

Предстоящи събития  
 
08/06/2016 

09:00 Пленарно заседание  
08/06/2016 

14:00 Заседание на Комисия по икономическа политика и туризъм  
08/06/2016 

14:15 Заседание на Комисия по труда, социалната и демографската политика  
08/06/2016 

14:30 Заседание на Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред  

08/06/2016 
14:30 Заседание на Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта  

08/06/2016 
14:30 Заседание на Комисия по външна политика  

08/06/2016 
14:45 Заседание на Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения  

08/06/2016 
15:00 Заседание на Комисия по образованието и науката  

08/06/2016 

15:30 Заседание на Комисия по земеделието и храните  
08/06/2016 

15:30 Заседание на Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските 
фондове  

09/06/2016 
09:00 Пленарно заседание  

09/06/2016 
14:30 Заседание на Комисия по културата и медиите  

10/06/2016 

09:00 Пленарно заседание  
10/06/2016 

11:00 Парламентарен контрол 
 

05/06/2016 
Делегация от Китайския народен политически консултативен съвет ще бъде на двудневно 

посещение в България на 5 и 6 юни  

http://www.parliament.bg/bg/plenaryprogram/ID/911
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2328/sittings/ID/8206
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2337/sittings/ID/8201
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2335/sittings/ID/8207
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2339/sittings/ID/8202
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2333/sittings/ID/8204
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2342/sittings/ID/8208
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2338/sittings/ID/8199
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2336/sittings/ID/8205
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2347/sittings/ID/8209
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2347/sittings/ID/8209
http://www.parliament.bg/bg/plenaryprogram/ID/911
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2343/sittings/ID/8203
http://www.parliament.bg/bg/plenaryprogram/ID/911
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycontrol/ID/626
http://www.parliament.bg/bg/calendar/ID/959
http://www.parliament.bg/bg/calendar/ID/959
http://www.parliament.bg/bg/calendar/ID/959
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Новини от България свързани с ЕС 
 

 

България ще бъде охранявана от Европейската 
гранична служба 

 
 

България ще бъде охранявана от новосъздаващата 
се Европейска служба за гранична и брегова охрана. 

Това прие Комисията по граждански права, 
правосъдие и вътрешни работи на Европейския 

парламент, предаде БНТ. 

По предложения на българските евродепутати 
Мария Габриел, Емил Радев, Илияна Йотова и Филиз 

Хюсменова беше гарантирано участието на България в новата служба. Комисията 
разпореди не само страните от Шенген, но и България, Румъния, Хърватия и Кипър също 

да попадат в обхвата на новата институция. Това означава, че останалите страни ще 
бъдат длъжни да оказват техническа и експертна помощ на България, ако има силен 

миграционен натиск по границата с Турция. Първоначално идеята беше да се охраняват 
само шенгенските граници. 

 

 
 

Източник: Europa.bg 
 

 
  

Новини от европейските институции  

Събития от изминалата седмица в европейските институции 

 
Седмицата в Европейския парламент  

 
 

Работа за бежанците: „Интеграцията е нужна, но не 
за сметка на уязвими групи“ 

 
Намирането на работа би помогнало на бежанците 

да постигнат икономическа независимост и да станат част 

от обществото. В същото време обаче много хора се 
притесняват, че тяхната поява на трудовия пазар засилва 

конкуренцията. На 30 май 2016 г. комисията по заетост и 
социални въпроси прие доклад, посочващ конкретни 

стъпки за преодоляване на проблемите. Разговаряхме с автора на доклада Брандо 
Бенифеи (С&Д, Италия) преди гласуването.  
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Кризата с бежанците причинява важни изменения в политическата област в 

Европа. Какъв отговор дава Вашият доклад на въпросите в икономическата и социалната 

сфера, свързани с притока на бежанци? 
Ние трябва да подкрепим политиката за интеграция на бежанците, тъй като по 

този начин те могат да станат полезни за приемащите ги общества. Ние обаче 
настояваме, че това не трябва да става за сметка на други уязвими групи като хората с 

увреждания, безработните или хората с големи семейства. Интеграцията на бежанци е 
наша отговорност дори като човешки общества към онези, които бягат от война и 

опасност за живота си, но тя не трябва да води до социален дъмпинг или нетолерантност. 
Ние искаме повече средства за социална политика в Европа. Основната идея на 

нашите предложения е, че интеграцията е голямо предизвикателство, но тя може да бъде 

превърната в ресурс, във възможност. 
Намирането на работа е изключително важно за бежанците, за да могат да се 

грижат за себе си и да се интегрират в обществото. С какви проблеми се сблъскват те? 
Дори след като тяхното искане за убежище е прието, остават проблемите с езика, с 

признаването на квалификациите, с дискриминацията, с интеграцията в страна, която 
понякога е много различна от онази, от която те идват. Тези проблеми трябва да се 

решават на ранен етап, за да разберем по-добре кои са те и как можем да помогнем с 
курсове и обучение. 

В доклада разискваме и възможни промени в настоящето законодателство за 

достъпа до трудовия пазар на бежанци, включително идеята на бежанците и търсещите 
убежище да им бъде гарантиран достъп до пазара на труда в рамките на шест месеца 

вместо настоящите девет. 
Какви конкретни мерки биха улеснили интеграцията? 

Имаме нужда от езиково обучение и от специално пригодени програми от службите 
по заетост. Новите технологии могат да осигурят начини на комуникация – има много 

примери в страните от ЕС за интелигентно използване на мобилни приложения и интернет 
портали. 

Ние трябва също така да премахнем административните пречки както в 

процедурата за даване на убежище, така и в ефективното осигуряване на заетост и 
услуги. За да сработи интеграцията, се изисква не само променено законодателство, но и 

добре балансиран микс от действия с участието на всички отговорни лица. 
 

 
Малцинствата в Ирак и Сирия: на ръба на 

пълното изчезване 

 
С овладяването на значителни територии в 

Ирак и Сирия групировката „Ислямска държава“ 

започна целенасочено преследване на християните, 
язидите и другите религиозни малцинства. Масовите 

убийства, поробването и прогонването поставят 

древни общности под заплахата от пълно изчезване. Подкомисията по права на човека в 
ЕП организира на 30 май 2016 г. среща с представители на застрашените малцинства. 

Някои от поканените споделиха преди заседанието своите наблюдения и 
преживявания.  

Сундус Абас, представителка на иракските тюркмени 
Ние сме третата най-голяма етническа общност в Ирак и от 2003 г. сме подложени 

на бомбардировки, убийства и отвличания, а земите ни са конфискувани от кюрдите. 
Резолюция на Европейския парламент от 2013 г. призова иракските и кюрдските 

власти да предоставят закрила на иракските тюркмени. За съжаление, иракските и 

кюрдските сили се изтеглиха от Тал Афар, град с 90% тюркмени, и оставиха населението 
лице в лице с „Ислямска държава“. 350 000 души трябваше да бягат, а над 500 жени и 
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150 деца бяха отвлечени. Същото се е случвало и в други райони с тюркмени. В Таза, 

близо до Киркук, „Ислямска държава“ наскоро извърши нападение с химически оръжия. 

Европейските страни трябва да разберат, че Ирак е мозайка, че той е повече от 
шиити, сунити и кюрди. Ако иракските и кюрдските власти не могат да осигурят закрила, 

тогава ние, иракските тюркмени, имаме право да създадем свои собствени военни сили и 
да се защитаваме на наша земя. Ние осъждаме зверствата на „Ислямска държава“ спрямо 

язидите и християните, но иракските тюркмени също имат нужда от помощ. 
Сам Андрюс, Арабска академия за права на човека 

Всеки един, който не се придържа към крайния фундаментализъм на „Ислямска 
държава“, е или принуждаван да смени вярата си, или просто е екзекутиран. По-малките 

общности в Ирак все повече са смачквани между правителствените сили и „Ислямска 

държава“. Правителството се опитва да изгради новата визия за един обединен Ирак на 
сунити, шиити и кюрди и пренебрегва топящите се малцинства, чиито основни права се 

заличават едно след друго. 
Трябва да направим така, че хората, прогонени от домовете си, имат нужните 

средства за оцеляване. Вследствие на преследването в миналото някои хора нямат 
документи за самоличност и не могат да потърсят помощ от правителството. Трябва да 

направим също така, че онези, които са били традиционно изолирани, не пропадат през 
дупките в системата за снабдяване, и в дългосрочен план трябва да се засили 

гражданското общество в Ирак. 

Архимандрит Емануел Юхана, лидер на асирийските християни 
Съществуването на местна общност с 2 000 години история и предшестваща 

исляма е сериозно заплашено. През 2003 г. имаше над един милион християни в Ирак, 
сега най-оптимистичните оценки са за 250 000 души. Богатството на Близкия Изток идва 

от неговото разнообразие и въпреки това от началното училище до университета едно 
иракско дете никога няма да чуе и дума за немюсюлманските общности като евреи, 

мандейци, язиди и християни. „Ислямска държава“ ни заличава физически, но ние вече 
сме заличени от националното съзнание. 

Те преследват всеки един, който не споделя идеологията им, но язидите и 

християните са основните цели. Хората са прогонвани от домовете им, жените и децата са 
вземани в робство, а църквите са бомбардирани и разграбвани. Около 120 000 християни 

са прогонени от градовете и селата в равнините на Нинева и Мосул, а за първи път от 2 
000 години в библейския град Ниневия няма християнски служби. Затова благодаря на 

Парламента за тази дискусия, но малцинствата в Ирак са уморени да слушат изявления за 
солидарност. Нуждаем се от незабавни действия. 

 
 

Парламентът отличи 50 души и организации с 

наградата за европейски гражданин за 2016 г. 
 

Европейският парламент отличи 50 души и 
организации с наградата за европейски гражданин за 2016 г. 

за техния принос в европейското сътрудничество и за 
утвърждаване на общите ценности. В списъка на лауреатите 

тази година са двама българи: учителката Мариана Пенчева 
и общественикът Иван Николов. Крайната селекция бе 

направена от комисия, ръководена от заместник-председателката на ЕП Силви Гийом 

(С&Д, Франция).  
Мариана Пенчева бе номинирана от депутата Георги Пирински (С&Д) заради това, 

че поема сама обучението на девет деца след затварянето на училище в село Гостилица, 
община Дряново. Иван Николов, предложен от Андрей Ковачев (ЕНП), живее в 

Босилеград, днешна Сърбия, и последователно работи за правата на българите в страната 
и за етническото разбирателство. Можете да научите повече за двамата тук. 

http://www.europarl.bg/bg/news_events/media/press-release/2016/june_2016/citizensprize2016_bg.html
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През октомври 2016 г. всички лауреати ще бъдат поканени на обща церемония по 

награждаване в Европейския парламент в Брюксел. 

Наградата за европейски гражданин 
Европейският парламент предоставя наградата за европейски гражданин от 2008 г. 

за проекти и инициативи, които улесняват презграничното сътрудничество, насърчават 
по-доброто разбирателство в ЕС или утвърждават европейските ценности като 

достойнство, свобода, солидарност. Наградата е със символична стойност. 
Всеки депутат в ЕП има право да предложи по един кандидат, който може да бъде 

отделен човек, група или организация. Национални журита от депутати подреждат 
номинираните според своите предпочитания. Крайното решение за носителите на 

наградата се взема от комисия, в която участват заместник-председатели на Парламента, 

бивши председатели на ЕП и други изтъкнати личности. 
 

 
Корпоративно облагане: борбата срещу избягването на 

данъци 
 

 
Избягването на данъци от компаниите струва на страните 

от ЕС пропуснати приходи в размер от 160-190 млрд. евро 

годишно. Парламентът ще дискутира на 7 май нови мерки срещу 
най-често срещаните практики и ще гласува по тях на следващия 

ден. Прочетете повече за законодателството и разгледайте 
нашата инфографика, която показва корпоративните данъчни 

ставки в страните от ЕС и приходите от това перо.  
Предложението 

Директивата, която се предлага от Европейската комисия, 
е основана на принципа, че данъците трябва да се плащат там, 

където се реализират печалбите. Тя включва мерки в шест 

конкретни области, които ще затворят някои от най-често 
използваните канали за избягване на данъци. Предлаганите 

правила включват също така общи дефиниции на термини като 
„място на стопанска дейност“, „данъчни убежища“ и „минимална 

икономическа същност“ – до момента тези и други термини са се 
тълкували различно. 

Законодателният текст идва в отговор на изготвения 
от ОИСР план за действия за предотвратяване на намаляването на 

данъчната основа и прехвърлянето на печалби. 

Позицията на Парламента 
Парламентът трябва да представи своята позиция по 

законодателството, макар че крайното решение ще бъде взето от 
Съвета, който представлява правителствата на страните-членки. 

Комисията по икономически въпроси на ЕП приветства 
плановете в гласуване на 24 май 2016 г. Докладчикът Юг Байе 

(С&Д, Белгия) каза след вота: „Немислимо е да искаш работници, 
пенсионери и малкият бизнес да правят все повече жертви, 

докато в същото време богатите и мултинационалните компании 

избягват да дадат своя справедлив принос в данъчната сфера.“ 
Парламентът иска да се въведат ограничения на 

вътрешното кредитиране, което е един от най-разпространените 
начини за мултинационалните компании да демонстрират ниски 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1421264&t=e&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1421264&t=e&l=en
http://www.oecd.org/ctp/beps-actions.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20160523IPR28574/Anti-tax-avoidance-close-tax-gap-with-low-tax-third-countries-say-MEPs
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20160523IPR28574/Anti-tax-avoidance-close-tax-gap-with-low-tax-third-countries-say-MEPs
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печалби в страни с високи данъци. За да се намалят възможностите за избягване на 

данъци по този начин, депутатите предлагат по-ниски лимити за признаването на 

лихвени разходи. 
Лихвените разходи могат да се използват за намаляване на облагаемата печалба. 

Например, една мултинационална компания може да основе филиал на място с 
ниски данъци. След това този филиал предоставя заем на друга компания в групата в ЕС 

при висока лихва. Така компанията реализира големи лихвени разходи и ниска печалба в 
Европа, където данъците са по-високи, и голяма печалба на друго място, където тя почти 

не се облага. 
ЕС иска да ограничи размера на лихвените плащания, с които данъкоплатецът 

може да намали печалбата си. Европейската комисия предлага да се признават като 

разход лихвени плащания в размер до 30% от печалбата. Депутатите казват, че лимитът 
трябва да бъде 20% от печалбата или до сума от 2 млн. евро, като следва да се признава 

по-голямата от двете стойности. 
Относно инфографиката 

Инфографиката показва максималните корпоративни данъчни ставки в страните от 
ЕС, както и колко данъци събират властите във всяка една от тях като абсолютна сума и 

като съотношение спрямо брутния вътрешен продукт. 
 

 

Източник: страницата на Европейския парламент 

 

 

 

Седмицата в Съвета  

 

 

Заключения на Съвета относно ролята на сектора на младежта в рамките на 
интегриран и междусекторен подход за предотвратяване и борба с водещата до 

насилие радикализация сред младите хора 
 

 
В текста на тези заключения се изтъква неоценимият принос, който работата с 

младежите, доброволческите и културните дейности и спортът могат да дадат за 

достигане до онези млади хора, които в противен случай биха могли да са уязвими по 
отношение на радикализацията. 

Заключения на Съвета относно ролята на сектора на младежта в рамките на 
интегриран и междусекторен подход за предотвратяване и борба с водещата до насилие 

радикализация сред младите хора 
Към страницата за заседанията 

 

 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9640-2016-INIT/bg/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9640-2016-INIT/bg/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9640-2016-INIT/bg/pdf
http://www.consilium.europa.eu/meetings/eycs/2016/05/30-31/
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Заключения на Съвета относно развиване на медийна грамотност и критично 
мислене чрез образование и обучение 

 

В приетите от Съвета заключения относно развиване на медийна грамотност и 

критично мислене чрез образование и обучение се отчитат многото ползи и възможности, 
които интернет и социалните медии могат да донесат, но се изтъкват и потенциалните 

заплахи и опасности, които те могат да породят. В заключенията се подчертава 
основополагащата роля на образованието и обучението, за да се помогне на младите 

хора да станат медийно грамотни и отговорни бъдещи граждани. 

Заключения на Съвета относно развиване на медийна грамотност и критично 
мислене чрез образование и обучение  

Към страницата за заседанията  
 

 
 

Заключения на Съвета относно ролята на Europeana за цифровия достъп, 
видимостта и използването на европейското културно наследство 

 

Съветът прие заключения относно ролята на Europeana за цифровия достъп, 
видимостта и използването на европейското културно наследство, разгледа нейното 

финансиране, управление, качеството на наличните данни и удобството за ползване на 
платформата. Заключенията имат за цел също да утвърдят Europeana като иновативен 

културен и цифров проект, като засилят участието и ангажираността на държавите 
членки и осигурят устойчивото му финансиране. 

Заключения на Съвета относно ролята на Europeana за цифровия достъп, 
видимостта и използването на европейското културно наследство  

Към страницата за заседанията  

 
 

 

Източник: страницата на Съвета 

 
 

 

Председателство на Съвета на ЕС 

 

 
 

 
 

Нидерландско председателство на Съвета на ЕС 
  

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9641-2016-INIT/bg/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9641-2016-INIT/bg/pdf
http://www.consilium.europa.eu/meetings/eycs/2016/05/30-31/
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9643-2016-INIT/bg/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9643-2016-INIT/bg/pdf
http://www.consilium.europa.eu/meetings/eycs/2016/05/30-31/
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1 януари — 31 юни 2016 г. 

 

 
Работната програма на нидерландското председателство е съсредоточена върху 

четири основни области: миграция и международна сигурност, стабилни финанси и 
солидна еврозона, Европа в ролята на новатор и създател на заетост и ориентирана към 

бъдещето политика в областта на климата и енергетиката. 
Председателството желае да работи за един ЕС, който набляга на това, което е от 

значение за европейските граждани и предприятия, който създава растеж и работни 
места чрез иновации и е свързан с гражданското общество. Председателството ще 

насърчава действия на равнище ЕС само ако те са по-ефективни от политиките на 

национално равнище. 
 

Програмата на Нидерландското председателство е основана на 
принципите за: 

-          фокусиране върху същината - спазване на принципите на субсидиарност и 
пропорционалност, подобряване качеството на законодателството и опростяване на 

правилата, намаляване на административната тежест и разходите за гражданите, 
бизнеса, местните власти и институциите; 

-          свързаност- насърчаване на гражданското участие, засилване на 

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

-          акцентиране върхуиновациите, растежа и заетостта - повишаване на 
конкурентоспособността и ролята на ЕС на световната сцена чрез фокус върху 

иновациите, като ключ към устойчиво и приобщаващо развитие; премахване на 
препятствията пред иновациите на вътрешния пазар, насърчаване на научните 

изследвания, укрепване на дигиталната икономика, насърчаване на национални 
реформи, създаване на работни места. 

 

Четирите приоритета на Нидерландското председателство са: 
 

-          Миграция и международна сигурност– общ граничен контрол и политика за 
убежище и миграция, справедливо разпределяне на отговорността за бежанците в 

Европа, ефективен контрол на миграционните потоци, подобряване на механизмите и 
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 
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намаляване на разходите.  По време на предишните нидерландски председателства 

срещите са се провеждали в различни градове на страната. 

Логото на председателството ще се запази същото както през 2004 г. В 
комуникационната стратегия на Председателството е заложено създаване на уебсайтове, 

календари, приложения за последни новини, инфографики, Twitter, мобилно приложение, 
както и посетителски център в Амстердам, лекции, диалози и дискусии за гражданите. 

 
 

Уебсайт на нидерландското председателство 

 

Уебсайт на люксембургското председателство 

 
 
 
 

 

Новини от Европейската комисия 

 

България вече има своя домейн на кирилица .ею 
 

 
От 1-и юни всеки в Европейския съюз ще може да 

регистрира свой домейн на кирилица. EURid, организацията, 
която поддържа домейна на Европа .eu, заедно с 

представителството на Европейската комисия в България, 
днес официално представиха пред България нейния нов 

домейн .ею. 
“Радваме се да видим резултатите от нашата усилена 

работа през последните 7 години за да можем да направим този подарък на България 

днес. С европейския домейн на кирилица правим голяма стъпка към единния дигитален 
пазар на Европа като даваме възможност на всички българи да ползват интернет на 

родния си език. .ею има важна роля за многоезичието в ЕС и чрез него България вече има 
уникално присъствие в интернет.“, отбеляза г-н Джовани Сепия, мениджър външни 

връзки в EURid.  
Всички имена на домейни, регистрирани на кирилица, които използват 

разширението .eu ще преминат през процес на уеднаквяване, за да приемат 
разширението .ею. Така българските страници ще има характерен и отличаващ се профил 

в интернет пространството на Европа. 

Домейните на кирилица дават много предимства на своите собственици. За 
гражданите това е по-лесния достъп до Интернет на родния им език, тъй като не е нужно 

да разпознават определен начин на изписване с латински букви на някои по-специфични 
букви като Ъ, Щ, Я или Ю. За бизнеса е важно, че домейните много по-точно се 

индексират от интернет търсачките. Така интернет страницата е много по-лесно 
откриваема за всички и оптимизирана за точната дума, от която се интересуват 

клиентите. Българските бизнес организаци не само по-лесно може да достигат до своите 

http://english.eu2016.nl/
http://www.eu2015lu.eu/en/index.html
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клиенти в България чрез ясното изписване на български на своето име и бизнес идея, но 

и гордо да заявят, че работят и корените им са български. 

За .eu и EURid 
Домейнът .eu е сред най-популярните домейни от най-високо ниво в света, 

свързвайки повече от 500 милиона човека от 31 държави в една Интернет самоличност. 
Повече от 3.8 млн. имена са били регистрирани откакто домейнът започна 

регистрация през 2006 г. Много фирми и марки използват .eu уебсайт като практично 
решение, за да изразят ясно своята европейска самоличност и своите бизнес амбиции. 

EURid е организацията с нестопанска цел, която управлява домейна от най-високо 
ниво .eu, след провеждане на тръжна процедура и назначаване от Европейската Комисия. 

Регистърът EURid работи с над 700 акредитирани регистратори и предлага 

обслужване на 24-те официални езици на ЕС. Като част от непрекъснатата всеотдайност 
към защита на данните, EURid е сертифициран според стандарта за сигурност ISO27001 

от 2013 г. насам. EURid също така е регистриран по Схемата на ЕС по управление на 
околната среда и одитиране (EMAS), с което регистърът изразява своята загриженост към 

околната среда. Седалището на EURid е в Брюксел (Белгия), а регионалните офиси се 
намират в Пиза (Италия), Прага (Чехия) и Стокхолм (Швеция). 
 

 

Източник: страницата на Представителството на Европейската комисия в 
България 

 
 

 

 

Документи на Европейската комисия 
 

Документи на ЕК и Съвета получени в периода май-юни 2016 г. 

 
ПОСЛЕДНИ ДОКУМЕНТИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ 

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 

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 

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/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25660/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25660/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25660/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25660/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25660/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25661/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25655/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25655/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25645/
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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 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ  

COM(2016) 

271 
04/05/2016 

 
 
ПОСЛЕДНИ ДОКУМЕНТИ НА СЪВЕТА 

ДОКУМЕНТ СИГНАТУРА ДАТА 

9600/16 9600/16 30/05/2016 

9614/16 9614/16 30/05/2016 

9561/16 9561/16 27/05/2016 

9566/16 9566/16 27/05/2016 

9511/16 9511/16 26/05/2016 

3471-во заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Образование, младеж, култура и 

спорт) - Дата: 30 и 31 май 2016 г. Час: 10,00 ч., 9,30 ч. Място: Брюксел  

9298/16 26/05/2016 

9521/16 9521/16 26/05/2016 

9403/16 9403/16 25/05/2016 

9405/16 9405/16 25/05/2016 

9400/16 9400/16 25/05/2016 

9305/16 9305/16 25/05/2016 

3472-ро заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Транспорт, телекомуникации и 2758/16 24/05/2016 

http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25646/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25657/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25657/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25657/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25657/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25657/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25657/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25620/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25620/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25620/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25620/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25647/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25647/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25647/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25647/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25647/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25651/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25651/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25651/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25651/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25622/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25623/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25623/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25623/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25623/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25623/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25624/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25624/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25624/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25625/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25625/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25625/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25625/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25627/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25628/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25629/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25649/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/25698/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/25699/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/25700/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/25701/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/25689/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/25690/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/25690/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/25696/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/25686/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/25687/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/25692/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/25693/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/25688/
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енергетика) - Дата: 6 и 7 юни 2016 г. Час: 10,00 ч., 9,30 ч. Място: European Convention Center 

Luxembourg (ECCL) 4, Place de l'Europe 1499 LUXEMBOURG  

3468-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Икономически и финансови въпроси) 

- Дата: 25 май 2016 г. Час: 11,30 ч. Място: Брюксел  

8995/16 24/05/2016 

9015/16 9015/16 24/05/2016 

9348/16 9348/16 23/05/2016 

9349/16 9349/16 23/05/2016 

9000/16 9000/16 17/05/2016 

8736/16 8736/16 12/05/2016 

3434-то заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Заетост, социална политика, 

здравеопазване и потребителски въпроси) - Дата: 7 декември 2015 г. Час: 9,30 ч. Място: 

Брюксел 

14689/15 04/12/2015 

3435-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (Икономически и финансови въпроси) 

Дата: 8 декември 2015 г. Час: 10,15 ч. Място: Брюксел 

14921/15 04/12/2015 

 

 
 

Актове, публикувани в Официален вестник на 
Европейския съюз 
 

 

Дата L (Законодателство) C (Информация и известия) 

30/05/2016   C191 

31/05/2016 L142 L143 C192 C192A C193 

01/06/2016 L144 C194 C194A 

02/06/2016 L145 C195 C196 

03/06/2016 L146 L147 C197 C197A C198 

04/06/2016 L148 C199 

 

 

 
Електронен седмичник по въпросите на Европейския съюз и управлението на 

средствата от фондовете и програмите на ЕС 
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