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Тема на седмицата 
 

Българският президент 

Плевнелиев пред ЕП: Европа се 
нуждае от повече интеграция 

 

Решението за проблемите на ЕС е повече 
върховенство на закона, повече сътрудничество и 

повече интеграция. Това каза президентът на 
България Росен Плевнелиев пред евродепутатите на 8 

юни 2016 г. В пленарната зала на ЕП той заяви, че 
„интеграцията е единственото оръжие, което имаме, за 

да постигнем мир, сигурност и човешко развитие.“ Той посочи също така, че „издигането 
на огради е изкушаващо, но временно и неустойчиво решение.“ Г-н Плевнелиев осъди и 

опитите на Русия да дестабилизира ЕС.  

Говорейки за напрегнатите отношения между ЕС и Русия, той посочи, че „в 
момента сме в нова фаза на развитие, която аз наричам „студен мир“... виждаме 

конфронтация и методи от времето на Студената война: пропагандни войни, кибер атаки, 
хибридни и прокси войни.“ Според него Москва е създала „огромна пропагандна машина, 

която разпространява недоверие.“ „Изглежда, че успяват. Спряхме единствения мотор, 
който имаме: интеграцията. Дърпаме спирачката на разширяването, Шенген и други 

проекти.“ 
Президентът на България заяви, че Европа трябва да се активизира, за да „разсее 

съмненията на европейците и да им вдъхне доверие, че знаем накъде сме тръгнали.“ 

„Искам да запалим нови мотори на интеграцията: разширяването, по-ефикасна и 
координирана обща европейска външна политика, политика за отбрана и сигурност, 

Европейския енергиен съюз, единния цифров пазар, Съюза на капиталовите пазари на ЕС 
и други,“ каза г-н Плевнелиев и призова за нов, динамичен и отворен икономически 

модел за Европа. „Европа на бъдещето е Европа на предприемачите, технологиите и 
иновациите“, добави той. 

Говорейки за ролята на България в ЕС, той посочи, че страната е „пример за 
средно голяма държава-членка, която от периферна държава се е превърнала във 

фронтова държава [по въпроси като] Украйна, Русия, миграцията.“ „Пред себе си имаме 

да правим трудни избори, но в никакъв случай не мислим да жертваме европейската 
солидарност. Защото ние, българите, сме се научили, че не можеш да промениш 

географията. Но само европейската интеграция може да превърне рисковете на 
географията във възможност.“ 

Председателят на ЕП Мартин Шулц благодари на г-н Плевнелиев за неговата 
„смела реч“ и добави: „Много хора в тази зала споделят Вашите виждания, други не... Аз 

самият съм от първите.“ 
 

 

 
 

Източник: страницата на Европейския парламент 
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Събития в Народното събрание 

Събития от изминалата седмица 
 

 

 

 

 

Парламентарната асамблея на ПСЮИЕ вече е видима сред европейските 
институции, отбеляза Цецка Цачева пред участниците в Третата пленарна сесия 

на организацията 
 

 
Парламентарната асамблея на ПСЮИЕ вече е видима сред европейските 

институции и това е резултат от усилията на всички нас като парламентаристи. Това 
отбеляза председателят на Народното събрание Цецка Цачева, която е и президент на ПА 

на ПСЮИЕ, пред участниците в Третата пленарна сесия на организацията в София. 

Сътрудничеството между ПА на ПСЮИЕ и Европейския парламент, вътрешно-
институционалното укрепване на Асамблеята и инициативата за развитие на 

сътрудничество между университетите в региона бяха сред основните приоритети на 
българското председателство на организацията, посочи Цецка Цачева. Тя подчерта, че 

председателят на комисията по външни работи на ЕП Елмар Брок е потвърдил 
необходимостта от активно сътрудничество между комисията и ПА на ПСЮИЕ в ключови 

области като демокрацията, човешките права, върховенството на закона, 
евроинтеграцията на региона и др. Нашата асамблея е включена в инициирания от 

комисията широк формат за консултациите, редом с ПАСЕ и ПА на ОССЕ, с които ще се 

обсъжда по-широко интерпарламентарно сътрудничество, подчерта Цецка Цачева. По 
думите й след като ПА на ПСЮИЕ е редом с организации с дългогодишна работа, 

Асамблеята вече е видима сред европейските институции. Този успех е резултат от 
усилията на всички национални делегации, на нас като Парламентарна асамблея, защото 

само, когато говорим на един глас за проблемите в нашия регион, тогава нашият глас ще 
бъде по-силен и по-добре чут и ще има съответната реакция от страна на европейските 

институции, добави председателят на Народното събрание. 
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Друг важен приоритет за българското председателство бе да отговори на 

очакванията на парламентите за по-нататъшно вътрешно-институционално укрепване на 

Асамблеята, посочи председателят на Народното събрание. Проведохме дебат за правния 
статут на Асамблеята и на нейния секретариат, за изработването на правила за 

формиране на бюджета и за финансово управление, изработване на регламент  за подбор 
и назначаване на служители, уточни тя и добави, че обсъждането на тези теми ще 

продължи и през следващата година. 
На заседанието на Комисията по социално сътрудничество, образование, наука и 

изследвания в Тирана българският парламент лансира инициатива за развитие на 
сътрудничеството между университетите в региона, която беше споделена и подкрепена 

от комисията, отбеляза Цецка Цачева. Предложихме създаването на мрежа за активен 

обмен на студенти и преподаватели, която да изгради среда за пълноценно развитие на 
експертизата и опита на регионално сътрудничество, уточни тя. 

Според българския евродепутат Георги Пирински заседанието на ПА на ПСЮИЕ 
има важно значение, защото Европейският съюз осъзнава, че може да се развива само, 

ако се развиват различните региони в него. Югоизточна Европа изостава в създаването 
на регионални мрежи в областта на инфраструктурата, енергийното сътрудничество и 

други сфери, в които Централна Европа има по-високо равнище на интегрираност, 
отбеляза той. По думите му приетите решения на ПА на ПСЮИЕ маркират много важни 

практически стъпки за формирането на Югоизточна Европа като европейски регион. 

В Третата пленарна сесия на ПА на ПСЮИЕ участваха парламентаристи от 12 
страни, сред които председателите на парламентите на Словения, Македония и Косово. 

Основната тема на форума беше „20 години Процес за сътрудничество в 
Югоизточна Европа: Регионът – нови реалности и споделени перспективи”. По нея 

изказвания направиха парламентаристи от Тирана, Загреб, Анкара, Атина, Букурещ, 
Кишинев, Любляна, Подгорица, Прищина, Скопие и Сараево. 

Парламентарната асамблея на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа и 
Европейският съюз да обединят усилията си за по-активна комуникация за 

осъществяване на реформи, които да гарантират стабилност, демокрация, върховенство 

на закона, просперитет и добросъседски отношения. За това призоваха участниците в 
Третата пленарна сесия на ПА на ПСЮИЕ в своята заключителна декларация, приета на 

11 юни 2016 г. в София. 
Парламентаристите от ПСЮИЕ отправят апел към европейските институции да 

работят съвместно за овладяване на миграционния натиск в Европа чрез укрепване на 
регионалния диалог и сътрудничество при пълно приобщаване на най-засегнатите 

държави в региона към усилията за намиране на общо приемливо решение. 
В заключителния документ се отправя призив към парламентите на страните-

участнички в ПСЮИЕ да работят активно за развиването на Асамблеята като широка 

платформа на парламентарно сътрудничество, стимулираща формулирането и 
прилагането на политики, касаещи ЕС, основани на добрите практики. 

Парламентаристите се обединиха около необходимостта от редовен обмен на 
информация и мнения между тях по актуални теми на международния политически 

дневен ред и изработване и публикуване на общи позиции на Асамблеята. 
Участниците в Третата пленарна сесия на ПА на ПСЮИЕ приеха докладите на 

комисиите „Икономика, инфраструктура и енергетика“ и „Правосъдие, вътрешни работи и 
сътрудничество в областта на сигурността“. 

При представянето на доклада председателят на комисията „Икономика, 

инфраструктура и енергетика” Диана Йорданова отбеляза, че подобряването на 
инфраструктурата в Югоизточна Европа и ускоряването на приоритетните проекти са 

изключително важни за региона. В документа се подчертава, че всички страни от региона 
споделят разбирането, че инфраструктурната и енергийна свързаност са особено важни 

за неговия икономически растеж. 
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С Пленарната сесия на ПА на ПСЮИЕ в София завършва българското 

председателство на организацията. В неговите рамки бяха предприети стъпки за 

задълбочаване на сътрудничеството между ПА на ПСЮИЕ с Европейския парламент и за 
създаване на постоянен механизъм за взаимодействие между двете организации. Сред 

приоритетите на българското председателство бяха енергийната и транспортната 
свързаност на държавите от Югоизточна Европа, синхронизирането на законодателствата 

на националните парламенти с правото на ЕС, както и миграционните процеси с оглед 
необходимостта от законодателна рамка по отношение на миграцията и борбата с 

тероризма. 
 

 

 
 

Предстоящи събития  
 
 

15/06/2016 

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

14:30 Заседание на Комисия по външна политика  
15/06/2016 

14:30 Заседание на Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред  
15/06/2016 

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

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

фондове  
16/06/2016 

14:30 Заседание на Комисия по културата и медиите  
 

13/06/2016 
Българска парламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание 

Цецка Цачева, ще бъде на официално посещение в Република Естония  

 
 
 

Новини от България свързани с ЕС 
 
 

 
България не е изпълнила 38.5% от мерките, произтичащи 

от членството й в ЕС 
 

 
Правителството прие доклад за изпълнението към 31 май 

2016 г. на Плана за действие за 2016 г. с мерките, произтичащи 

от членството на България в Европейския съюз. 
От общо 148 мерки със срок на изпълнение до 31 май са изпълнени 91. 

http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2337/sittings/ID/8214
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2333/sittings/ID/8216
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2335/sittings/ID/8219
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2338/sittings/ID/8215
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2347/sittings/ID/8218
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2347/sittings/ID/8218
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2343/sittings/ID/8217
http://www.parliament.bg/bg/calendar/ID/963
http://www.parliament.bg/bg/calendar/ID/963
http://www.parliament.bg/bg/calendar/ID/963
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Неизпълнението представлява 38,5 на сто. За сравнение, в края на април то беше 

44,1 процента. 16 от неизпълнените мерки са свързани със стартирали процедури за 

нарушения по чл. 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз. 
Законопроектите, представляващи неизпълнени мерки, са 27. От тях 9 са внесени 

в Народното събрание и се намират на различен етап на приемане. По отношение на 
останалите 18 законопроекта отговорните ведомства следва положат допълнителни 

усилия за ускоряване процеса по тяхното разработване, съгласуване и внасяне в 
Народното събрание. 

Новото Табло с директиви в областта на вътрешния пазар (Single Market 
Scoreboard) ще отчете степента, в която държавите-членки са въвели директивите на ЕС в 

областта на вътрешния пазар с краен срок за транспониране до 31 май 2016 г. Крайният 

срок за нотификация пред Европейската комисия на приетите актове е 12 юни 2016 г. За 
България към момента невъведени остават 12. Този брой е резултат и от факта, че част от 

тях са с висока правна и техническа сложност (напр. Директивата за концесиите, 
Директивата за тютюневите и свързаните с тях изделия), както и че за въвеждането им в 

българското законодателство е необходимо приемането на няколко нормативни акта. 
 

 
 

Източник: Europa.bg 

 
 

 
 

 
  

Новини от европейските институции  

Събития от изминалата седмица в европейските институции 

 
Седмицата в Европейския парламент  

 
 

 
 

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 обсъди на 7 юни 2016 г.  

нови мерки срещу най-често срещаните практики и гласува позицията си 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, предложена 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. Правилата 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. 

http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/
http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/
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
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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 приветства плановете в гласуване на 7 юни 2016 г. Докладчикът Юг 

Байе (С&Д, Белгия) посочи: „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 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. 

 

 
ЕП призовава за строги мерки срещу корпоративното избягването на данъци 

 
 

 
ЕП призовава за подкрепа на фермерите в битката с 

нелоялните търговски практики 
 

В резолюция, гласувана във вторник, 7 юни 2016 г. 

евродепутатите призовават ЕК да внесе предложения 
относно нелоялните търговски практики из цялата верига за 

доставка на храна. 
Така може да се осигурят справедливи доходи за 

земеделските производители и по-голям избор за потребителите. Целта е постигането на 
честни и прозрачни отношения между производителите, доставчиците и дистрибуторите 

на храни.  
Справедливата търговия следва да помогне със свръхпроизводството и 

разхищаване на храни, добавят евродепутатите. 

„Предприетите до момента инициативи не бяха ефективни. Затова и ние правим 
нови предложения. Трябва да се направи повече, за да се подобрят отношенията между 

доставчиците и супермаркетите и хипермаркетите, особено с цел намаляване т.нар. 
фактор страх.“ Ние също така призоваваме Европейската комисия да направи повече по 

отношение на нови инструменти, които да помогнат в борбата с нелоялните търговски 
практики.“ Това каза докладчикът на Парламента Едварт Чесак (ЕКР, Полша) и добави: 

http://www.oecd.org/ctp/beps-actions.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20160603IPR30204/%D0%95%D0%9F-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D1%8F%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8A%D1%86%D0%B8
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20160603IPR30204/%D0%95%D0%9F-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D1%8F%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8A%D1%86%D0%B8
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„Всички участници във веригата за доставка на храна трябва да имат еднакви 

права.“ 

Неравномерното разпределение на приходите и неравнопоставеността на силите 
по веригата за доставки на храни са дисбаланси, които трябва спешно да бъдат 

преодолени, се казва в резолюцията, приета с 600 гласа „за“, 48 „против“ и 24 
„въздържал се“. Евродепутатите подчертават, че продажбата под производствената цена 

и сериозната злоупотреба от страна на големите вериги за търговия на дребно с основни 
селскостопански храни като млечни произведения, плодове и зеленчуци заплашват 

дългосрочната устойчивост на производството на такива продукти в ЕС.   
Земеделските производители и малките и средни предприятия са особено уязвими 

по отношение на нелоялните търговски практики (НТП). Те понякога са принудени да 

работят на загуба вследствие на неблагоприятни ценови договорености с по-силните 
страни, като поемат разходите от преоценка на стоките и отстъпки в супермаркетите. 

Потребителите също така са поставени в неизгодно положение, тъй като техният 
избор на продукти и достъп до нови и иновативни продукти се ограничават, казват 

евродепутатите.   
Необходимост от по-ефективно правоприлагане, за да се преодолее „фактора 

страх“ на доставчиците  
Евродепутатите подчертават, че досега доброволните схеми и схемите за 

саморегулиране са показали ограничени резултати вследствие на липса на правилно 

прилагане, недостатъчно представителство на земеделските стопани, конфликти на 
интереси между съответните страни, механизми за уреждане на спорове, които не са в 

състояние да се справят с „фактора страх“ на доставчиците, и факта, че те не се прилагат 
към цялата верига за доставки. Те добавят, че има нужда от рамково законодателство на 

равнище ЕС в борбата с НТП и за да се гарантира, че европейските фермери и 
потребители могат да се възползват от ползите от честни условия на покупко-продажба. 

Парламентът счита, че Инициативата за веригата на доставки (ИВД) и други 
национални и доброволчески системи на ЕС трябва да бъдат насърчаване като 

„допълнение към ефективни и стабилни механизми за прилагане на разпоредбите на 

равнището на държавите членки, с което да се гарантира възможност за анонимно 
подаване на жалби и да се въведат възпиращи санкции заедно с координация на 

равнището на ЕС“. Евродепутатите насърчават производителите и търговците, 
включително организациите на земеделските стопани, да участват в подобни инициативи. 

 
 

 
 

Дебат: успява ли планът "Юнкер" в съживяването на 

инвестициите в Европа 
 

Първите резултати от плана за мобилизиране на 315 млрд. 
евро инвестиции в европейската икономика бяха разисквани в 

пленарен дебат на 8 юни 2016 г. Инициативата е сред най-
амбициозните начинания на водената от Жан-Клод Юнкер 

Европейска комисия и според самата институция е имала успешен старт в първата си 
година. В дискусията в пленарна зала депутатите от различните групи в ЕП се разделиха 

в мненията си. Прочетете повече за плана и за пленарния дебат в ЕП.  

Пленарният дебат 
В дебата в сряда, 8 юни 2016 г. някои депутати отправиха критики относно 

неговата ефективност, а други призоваха за търпение и даване на повече време, за да 
може той да развие потенциала си. По-големите групи (ЕНП и С&Д) като цяло подкрепиха 

идеята за удължаване на действието на плана - Джани Питела (С&Д, Италия) заяви, че 
целта на такова удължаване трябва да бъде даването на сериозен и конкретен отговор на 

http://www.supplychaininitiative.eu/bg
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икономическата криза, а Отмар Карас (ЕНП, Австрия) обясни защо все още не са 

постигнати всички цели: "Това не е спринт, а маратон и затова трябва да продължим по 

същия път". 
Критиките към плана дойдоха от по-малките групи и бяха насочени главно към 

селекцията на проектите, които получават инвестиции. Павел Теличка (АЛДЕ, Чехия) 
посочи прилики с други европейски програми и заяви, че той не е сигурен, "че постигаме 

целта за създаване на добавена стойност". 
Регионалните различия в изпълнението на плана също бяха подчертани като 

проблем от групите на ЕОЛ/СЗЛ и Зелени/ЕСА, като техните представители посочиха, че 
планът облагодетелства богатите и развити региони и мултинационалните корпорации. 

"Планът трябва да се съсредоточи върху страни, в които липсват инвестиции и 

инвестиционен капацитет - Германия има целия капацитет на света за инвестиции", заяви 
Филип Ламбертс (Зелени/ЕСА, Белгия). 

Как работи планът 
Европейският парламент одобри на 24 юни 2015 г. създаването на Европейски 

фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), който е в основата на плана "Юнкер". Фондът 
работи в рамките на групата на Европейската инвестиционна банка, като ЕС предоставя 

гаранция за 16 млрд. евро, а банката осигурява още 5 млрд. евро. Тези средства са 
заделени, за да покриват първоначални загуби по проекти, което позволява на банката 

да се ангажира с по-рискови инвестиции от обичайното, както и да привлече 

допълнително финансиране от публични и частни източници. Така с малко бюджетни 
пари се търси мобилизация на средства за мащабни начинания. 

Основните направления в работата на фонда са две: реализиране на големи 
инвестиционни и иновационни проекти и осигуряване на финансиране на малкия бизнес 

чрез посредничеството на банки. 
Резултатите до момента 

На 1 юни 2016 г. Европейската комисия отчете, че досега са одобрени 64 проекта, 
като финансирането от страна на ЕФСИ е на стойност от 9,3 млрд. евро. По втория стълб 

за финансиране на малкия бизнес са сключени 185 споразумения с банки, като 

одобреното финансиране от ЕФСИ е за 3,5 млрд. евро. Очаква се 140 000 малки и средни 
предприятия да се възползват от възможностите за кредитиране. 

Всички тези операции се очаква да генерират общи инвестиции в размер от поне 
100 млрд. евро. 

Мнозинството от одобрените до момента средства са в четири основни области - 
енергетиката, изследванията, транспортът и проектите в дигиталната сфера имат общ дял 

от 75% от инвестираните средства. Географското разпределение също е неравномерно, 
като засега доминират големите икономики в ЕС - Франция, Италия, Германия, 

Великобритания и Испания. 

Инициативата в бъдеще 
В своето съобщение от 1 юни 2016 г. Европейската комисия обяви намерението си 

да удължи действието на плана отвъд предвидените първоначално три години. Предвид 
интереса към финансиране на малки и средни предприятия се замисля увеличаване на 

мащаба на подкрепата за малкия бизнес. 
Освен това Комисията възнамерява да развие допълнително услугите по 

предоставяне на консултации на дружества, търсещи финансиране за проектите си. 
Открива се и инвестиционен портал с цел да улесни контактите между инвеститори 

и търсещи финансиране. Ще се търсят възможности за прилагане на подобни модели на 

финансиране и при средствата, които ЕС отделя за страни извън границите на Съюза. 
 

Несъгласие между евродепутатите относно постиженията на плана „Юнкер” 
 

 
 

http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20150622IPR69218/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%82-%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%AE%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1933_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20160603IPR30217/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%8A%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%E2%80%9E%D0%AE%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80%E2%80%9D
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Евродепутатите подкрепят сътрудничество с Африка 

относно миграцията 

 

Мнозинство от евродепутатите приветстваха планове за 

засилено сътрудничество с трети страни, особено такива от 

Африка, чрез подпомагане на обществените и частните 
инвестиции там с цел засилване на икономическото и 

социалното им развитие и намаляване на миграционните потоци. Много от тях обаче се 
изказаха против повторения на сделката с Турция.  

За повече информация ТУК. 
 

 
 

Парламентът създава анкетна комисия относно „Досиетата от Панама 

 
В сряда, 8 юни 2016 г. Парламентът прие предложение на политическото си 

ръководство за създаване на анкетна комисия, която да разгледа разкритията от 
„Досиетата от Панама” относно финансовите мерки на офшорни компании и техните 

крайни бенефициенти. Тя ще разследва обвиненията в нарушения и лошо управление в 
прилагането на законодателството на ЕС относно прането на пари, укриването и 

избягването на данъци.  
Комисията със състав от 65 души ще има дванадесет месеца, за да приеме 

окончателния си доклад. Мандатът на комисията беше одобрен на 2 юни 2016 г. от 

Председателския съвет на Парламента, който е съставен от председателя и лидерите на 
политическите групи. Правила относно създаването на анкетни комисии можете да 

прочетете тук.  
 

 
ЕП осъжда забавянето на ЕК в ограничаването на хормонално-смущаващи 

вещества 
 

Забавянето на ЕК при публикуването на научни критерии, необходими за 

идентифициране и намаляване на излагането на вещества, водещи до хормонални 
нарушения, беше осъдено от Парламента в резолюция, гласувана в сряда. Текстът за 

„ендокринните дисруптори“ посочва, че фактът, че ЕК все още не публикува критериите - 
нещо, което трябваше да се случи до края на 2013 г. - е нарушение на закона на ЕС.  

ЮНЕП / СЗО смята тези химически вещества като глобална заплаха за 
общественото здраве. 

В резолюция, одобрена с 593 гласа „за“, 57 „против“ и 19 „въздържал се“, 
евродепутатите осъждат Европейската комисия не само за неизпълнението от нейна 

страна на задължението й да приеме научни критерии, но освен това и за 

неизпълнението на институционалните й задължения, предвидени в самите договори на 
ЕС. 

През декември 2015 г., Съдът на Европейския съюз постанови, че със забавянето 
при публикуването на критериите изпълнителната власт на ЕС е нарушила правото на ЕС. 

Евродепутатите многократно призоваваха ЕС да ограничи разпространението на 
подобни вещества. 

Евродепутатите отбелязват, че предложенията за научни критерии са били готови 
през 2013 г., но са останали непубликувани, тъй като Комисията е решила вместо това да 

започне оценка на въздействието на основаните на риска научни критерии. Както Съдът 

http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20160603IPR30218/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%8F%D1%82-%D1%81%D1%8A%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%81-%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20160602RES30047/20160602RES30047.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20150909+RULE-198+DOC+XML+V0//BG
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поясни, такава оценка на въздействието нито се изисква от законодателството на ЕС, 

нито е уместна в решаването на научен въпрос. 

Въпреки това, евродепутатите отбелязват политическия ангажимент на Комисията 
да предложи научни критерии преди настъпването на лятото. 

 
 

 
Свалянето на имунитета на 138 турски депутати подкопава върховенството на 

закона 
 

 

Решението на турския парламент да свали имунитета на 138 от своите членове 
беше критикуван от евродепутати в сряда, 8 юни 2016 г. По време на дебат с комисаря по 

разширяването Йоханес Хан те нарекоха стъпката опит на президента Ердоган да заглуши 
опозицията и завземе още власт. Според тях решението подкопава върховенството на 

закона и свободата на словото и може да навреди на отношенията между ЕС и Турция.  
За повече информация ТУК 

 
 

 

Източник: страницата на Европейския парламент 
 

 

 

 

 

Седмицата в Съвета  

 

 

Борба срещу престъпленията в киберпространството: Съветът договори 
практическите мерки и следващите стъпки 

 
На 9 юни 2016 г. министрите на правосъдието от ЕС обсъдиха по-нататъшното 

повишаване на ефективността на наказателното правосъдие в киберпространството. 

Министрите приеха заключения по два въпроса, в които се определят 
практическите мерки за подобряване на сътрудничеството, както и графикът за по-

нататъшни действия.  
Нидерландският министър Ван дер Стьор, от името на нидерландското 

председателство, заяви: „Постигането на напредък в тези области ще допринесе за по-
ефективното осигуряване и получаване на електронни доказателства, което е от 

изключително голямо значение за активизирането на борбата срещу тероризма и другите 
престъпни дейности в рамките или чрез използване на киберпространството.“  

За повече информацияТУК 

 
 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20160608IPR31206/%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-138-%D1%82%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2016/06/09-criminal-activities-cyberspace/
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18 държави от ЕС се споразумяха за по-ясни правила относно режимите на 
имуществени отношения на международни двойки 

 

На 9 юни 2016 г. 18 държави членки постигнаха съгласие по общ подход по два 

регламента, които имат за цел да определят правилата, приложими към режимите на 
имуществени отношения на брачни двойки или регистрирани партньори в трансгранични 

ситуации (т.е. двойки лица, които са граждани на различни държави от ЕС и/или 

притежават имоти в друга държава — членка на ЕС). 

За повече информация ТУК 

 

Съюз на капиталовите пазари: Съветът постигна съгласие по позицията си 

относно правилата за проспектите 

 

На 8 юни 2016 г. Комитетът на постоянните представители (Корепер) постигна 
съгласие, от името на Съвета, по преговорна позиция относно нови правила за 

проспектите за издаване и предлагане на ценни книжа.  

Целта на проекта за регламент е да се намали една от основните регулаторни 
пречки пред предприятията при емитирането на капиталови и дългови ценни книжа. Той 

има за цел опростяване и намаляване на административните задължения, свързани с 
публикуването на проспекти, по начин, който продължава да гарантира, че инвеститорите 

са добре информирани.  
За повече информация ТУК 

 

 

Широкообхватни споразумения на ЕС в областта на въздушния транспорт: 

Съветът приема мандати 

 

 
На 7 юни 2016 г. Съветът прие мандати, които позволяват на Комисията да започне 

преговори по широкообхватни споразумения на равнище ЕС в областта на въздушния 
транспорт с четири основни партньора: Асоциацията на народите от Югоизточна Азия 

(АСЕАН), Катар, Обединените арабски емирства и Турция. 

Споразумението с АСЕАН се предвижда да бъде първото блоково споразумение на 
ЕС в областта на въздушния транспорт. ОАЕ, Катар и Турция са сред най-динамичните и 

най-бързо разрастващите се авиационни пазари. Всички споразумения са насочени към 
стимулиране на пазарното развитие и растежа въз основа на общи правила и 

прозрачност. 

За повече информация ТУК 

 

http://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2016/06/09-property-regimes-for-international-couples/
http://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2016/06/08-capital-markets-union/
http://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2016/06/07-comprehensive-eu-air-transport-agreements/
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Вътрешно корабоплаване: Съветът постига съгласие по позицията си относно 
единна система за признаване на професионални квалификации 

 
На 7 юни 2016 г. Съветът прие общ подход по проекта за директива относно 

признаването на професионалните квалификации за вътрешното корабоплаване. С 
предложението се цели да се предоставят нови перспективи за професионално развитие 

и да се насърчи мобилността на хората, работещи в сектора. С него се установява обща 
система на свидетелствата за целия екипаж, от стажантите до капитаните на плавателни 

средства. Притежателите на такова свидетелство ще могат да упражняват професията си 

по всички вътрешни водни пътища в Европа. 
За повече информация ТУК 

 

Източник: страницата на Съвета 

 

 

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: 

http://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2016/06/07-inland-navigation/
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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 

 

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

 
 

ЕК обявяви засилено сътрудничество с трети държави за по-
добро управление на миграцията 

 
Европейската комисия представи планове за нова, 

ориентирана към резултатите рамка за партньорство, за да 
мобилизира и съсредоточи действията и ресурсите на ЕС във 

външната ни дейност за управление на миграцията. 
Европейската комисия представи планове за нова, ориентирана към резултатите 

рамка за партньорство, за да мобилизира и съсредоточи действията и ресурсите на ЕС във 
външната ни дейност за управление на миграцията. ЕС ще се стреми към специално 

адаптирани партньорства с ключови държави на произход и транзитно преминаване, като 
се използват всички политики и инструменти, с които разполага ЕС, за да се постигнат 

конкретни резултати. Въз основа на европейската програма за миграцията приоритетите 

са спасяването на човешки живот по море, увеличаването на връщанията, 
предоставянето на възможност на мигрантите и бежанците да останат по-близо до 

домовете си и в дългосрочен план — подпомагане на развитието на третите държави, за 
да се отстранят първопричините за незаконната миграция. Приносът на държавите членки 

в тези партньорства — дипломатически, технически и финансов — ще бъде от основно 
значение за постигането на резултати. 

Първият заместник-председател на Комисията Франс Тимерманс заяви: „За да 
спрем неприемливата загуба на човешки животи в Средиземно море и да въведем ред в 

миграционните потоци, трябва да преосмислим начина, по който ЕС и неговите държави 

членки обединяват усилията си, за да работят заедно с държавите извън Съюза. 
Комисията предлага нова рамка за партньорство: започвайки с първа група от 

приоритетни трети държави, ще бъдат сключени пактове, адаптирани към ситуацията на 
всяка държава, чрез които ще се мобилизират всички наши политики и инструменти за 

постигане на тези цели, като се използва колективното влияние на ЕС в тясно 
сътрудничество с държавите членки и като се насочат ресурсите ни, включително чрез 

бързо отпускане на 8 милиарда евро през следващите пет години. Освен това ще работим 
по амбициозен външен инвестиционен план, за да спомогнем за създаването на 

възможности и за отстраняването на първопричините за миграцията. При липса на 

конкретни резултати от партньорите ни за по-добро управление на миграцията, ние 
трябва да сме подготвени за адаптиране на ангажираността и финансовата ни помощ.“ 

Върховният представител и заместник-председател Федерика Могерини добави: 
„Милиони хора по света мигрират и можем да управляваме това само ако 

действаме глобално, с цялостно партньорство. Поради тази причина предлагаме нов 
подход за изграждането на силни партньорства с ключови държави. Трябва да продължим 

усилията си за спасяване на човешки живот по море и за разбиване на мрежите на 
контрабандистите на хора, но същевременно целта ни е да помогнем на държавите, които 

приютяват толкова много хора, и да насърчим икономическия растеж в нашите държави 

партньори. Готови сме да увеличим финансовата и оперативната помощ и да инвестираме 
в дългосрочното икономическо и социално развитие, сигурността, върховенството на 

закона и правата на човека, като подобряваме живота на хората и отстраняваме 
причините за миграцията. Дългът и интересът ни са да дадем на хората шанс и 
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възможности за сигурен и достоен живот. Тази отговорност Европа споделя с останалата 

част на света: само заедно можем да го постигнем.“ 

Миграционният натиск е новото „нормално положение“ както за ЕС, така и за 
партньорските държави и е част от по-широка глобална криза на разселване. За да 

отвърнем на това съвместно по разумен начин, се изисква по-координиран, систематичен 
и структуриран подход, съчетаващ интересите на ЕС и интересите на нашите партньори. 

Подновеното партньорство с трети държави ще приеме формата на специално 
адаптирани „пактове“, които ще бъдат разработени в съответствие със ситуацията и 

нуждите на всяка държава партньор, в зависимост от това дали тя е държава на 
произход, на транзитно преминаване или държава, приемаща голям брой разселени лица. 

В краткосрочен план ще сключим пактове с Йордания и Ливан и ще предприемем 

стъпки за договаряне на пактове с Нигер, Нигерия, Сенегал, Мали и Етиопия. Освен това 
възнамеряваме да увеличим ангажираността си с Тунис и Либия. 

Ще се използва пълният набор от политики и външни инструменти на ЕС: 
Целенасочен ангажимент: Помощта и политиките на ЕС ще бъдат адаптирани с цел 

постигане на конкретни резултати; краткосрочните цели са спасяването на човешки 
живот в Средиземно море, повишаването на процентите на връщане в държавите на 

произход и транзитно преминаване и даването на възможност на мигрантите и бежанците 
да останат близо до дома и да избегнат предприемането на опасни пътувания. 

Незабавните действия с партньорите ще се съсредоточат върху подобряването на 

законодателната и институционалната рамка за миграцията и изграждането на капацитет 
в областта на управлението на границите и миграцията, включително осигуряване на 

защита за бежанците. Комбинация от положителни и отрицателни стимули ще бъдат 
интегрирани в политиката за развитие и в търговската политика на ЕС, за да бъдат 

възнаграждавани тези държави, които желаят да си сътрудничат ефективно с ЕС в 
областта на управлението на миграцията, и за да се гарантира, че има последствия за 

тези, които отказват. 
Засилена подкрепа: Всички политики, инструменти и ресурси на ЕС ще способстват 

за рамката за партньорство по новаторски, целенасочен и съгласуван начин. От полза за 

този процес ще бъдат и повишените усилия за изпълнение на плана за действие от 
Валета, включително финансовите му аспекти. Финансовата подкрепа и инструментите на 

политиката за развитие и за съседство ще засилят изграждането на капацитет на местно 
равнище, включително в областта на граничния контрол, процедурите за убежище, 

борбата с контрабандата и усилията за реинтеграция. 
Разбиването на бизнес модела на трафикантите на хора, които се стремят да 

експлоатират мигрантите за печалба, е от основно значение за борбата с незаконната 
миграция. Ефективните връщания ще бъдат от решаващо значение за тази цел. 

Необходимо е и да се използва опитът от сътрудничеството с Турция и държавите 

от Западните Балкани, както и от EUNAVFOR MED операция SOPHIA за ефективно 
постигане на резултати. От помощ за координиране на сътрудничеството на ЕС ще бъде 

по-нататъшното разполагане на европейски служители за връзка по въпросите на 
миграцията в приоритетни държави на произход и на транзитно преминаване. На ключови 

места ще бъдат финализирани платформи за сътрудничество на ЕС в областта на борбата 
с контрабандата на мигранти. 

Създаване на законни пътища: За да се разубедят хората да осъществяват тези 
рисковани пътувания, се изискват и алтернативни законни пътища за Европа и по-голям 

хуманитарен капацитет за приемане, по-близо до мястото им на произход. ЕС ще 

подкрепи създаването на ръководена от ООН схема за презаселване в световен мащаб, 
която ще допринесе за справедливо поделяне на разселените лица и допълнително ще 

възпре незаконните движения. Предстоящото предложение за структурирана система за 
презаселване ще бъде пряко доказателство за ангажимента на ЕС. 

Финансови инструменти: Финансовите средства, предназначени за справяне с 
първопричините за незаконната миграция и принудителното разселване, ще бъдат 
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увеличени, както и гъвкавостта за изпълнение на програмите. Новият партньорски подход 

ще използва умело съчетание от краткосрочни ресурси и дългосрочни финансови 

инструменти, за да се постигнат незабавни резултати, но и да се отстранят основните 
причини за миграцията. В краткосрочен план Доверителният фонд за Африка ще бъде 

подсилен с 1 милиард евро, от които 500 милиона евро от резерва на Европейския фонд 
за развитие, а 500 милиона евро ще бъдат поискани от държавите членки. Освен това 

традиционните финансови програми следва да бъде преориентирани. В по-дългосрочен 
план Комисията предлага да се преразгледат из основи обхватът и естеството на 

традиционните модели за сътрудничество за развитие. През есента на 2016 г. Комисията 
ще представи предложение за нов фонд като част от амбициозен външен инвестиционен 

план за мобилизиране на инвестиции в развиващите се трети държави въз основа на 

опита от успешния План за инвестиции за Европа. За тази цел ще бъдат мобилизирани 
3,1 милиарда евро, които се очаква да доведат до общи инвестиции до 31 милиарда евро, 

с потенциал за увеличение до 62 милиарда евро, ако държавите членки и другите 
партньори допринесат със същите суми като ЕС. Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) 

също вече работи по инициатива за мобилизиране на допълнително финансиране в 
Африка през следващите пет години. Външният инвестиционен план ще се съсредоточи и 

върху целенасочена помощ за подобряване на бизнес средата в засегнатите държави. 
Съвместна работа: Новото партньорство обединява усилията на ЕС и неговите 

държави членки за постигане на резултати. Нуждаем се от съгласуван ангажимент и 

умножаване на ресурсите, за да постигнем споделени цели. Държавите членки се 
призовават да дадат своя принос, като предоставят еквивалентни финансови ресурси и 

работят в партньорство с ЕС за осъществяване на пактовете. 
 

 
Нови правила в ЕС намаляват бюрокрацията, свързана с 

официалните документи на гражданите 
 

С новия регламент ще се сложи край на редица 
бюрократични процедури свързани с изискванията за заверено 

копие и заверен превод на официални документи и поставяне на 
печати за автентичност. 

Европейският парламент прие регламента, предложен от Комисията с цел да се 
намалят разходите и формалностите за гражданите, които трябва да представят 

официален документ в друга държава от ЕС. 

С новия регламент ще се сложи край на редица бюрократични процедури: 
официалните документи (например удостоверенията за раждане, брак и липса на 

съдебно минало), издадени в държава от Съюза, трябва да бъдат приемани като 
автентични в останалите държави членки, без да е необходимо да имат печат за 

автентичност (апостил); 
премахва се и задължението за гражданите да представят във всички случаи 

заверено копие и заверен превод на своите официални документи. За да се избегне 
нуждата от такъв превод, гражданите могат също да използват многоезични стандартни 

удостоверения на всички езици на ЕС, които ще се прилагат към официалните документи 

за улеснение на превода; 
в регламента са предвидени защитни мерки срещу измамите: ако получаващият 

документа орган има основателни съмнения за неговата автентичност, той ще може да 
направи проверка в издалия го орган в съответната друга държава чрез съществуващата 

ИТ платформа — Информационната система за вътрешния пазар. 
В срок от две години и половина от влизането в сила на регламента държавите 

членки трябва да приемат всички мерки, необходими за безпроблемното му прилагане. 
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ЕК прие 10 мерки за подобряване на уменията и 
компетенциите на европейците 

 
 

Проучвания сочат, че на поне 70 милиона европейци 
липсват адекватни умения за четене и писане. Още по-голям брой 

имат слаби умения в областта на цифровите технологии и ниска 
математическа грамотност. Твърде малко хора имат предприемаческата нагласа и 

компетентности, които да им позволят да започнат собствен бизнес и да се приспособяват 

към променящите се изисквания на пазара на труда. 
Повишаването на нивото на уменията, насърчаването на общополезните 

способности и намирането на начини за по-точно предвиждане на потребностите на 
трудовия пазар са от съществено значение за подобряването на перспективите на хората 

в живота, за подпомагането на справедлив, приобщаващ и устойчив растеж и за това 
обществата ни да са сплотени. 

За да спомогне за справяне с предизвикателствата по отношение на уменията, 
Комисията инициира 10 мерки. Те ще поставят подобряването на уменията във фокуса на 

общественото внимание и ще доведат до подобряване на системата за признаване на 

способности и квалификации на местно и национално равнище и на равнище на ЕС — от 
училищата и университетите до пазара на труда. 

 
 

Източник: страницата на Представителството на Европейската комисия в 
България 

 
 

 

 

Документи на Европейската комисия 
 

Документи на ЕК и Съвета получени в през 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 

SWD(2016) 

159 
19/05/2016 

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

{COM(2016) 267 final}  

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 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ  

COM(2016) 

271 
04/05/2016 

 

 
ПОСЛЕДНИ ДОКУМЕНТИ НА СЪВЕТА 

ДОКУМЕНТ СИГНАТУРА ДАТА 

3473-то заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Правосъдие и вътрешни работи) - 

Дата: 9 и 10 юни 2016 г. Час: 10,00 ч., 10,00 ч. Място: Люксембург  

9847/16 08/06/2016 

3478-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Общи въпроси) - Дата: 24 юни 2016 

г. Час: 10,00 ч. Място: European Convention Center Luxembourg (ECCL) 4, Place de l'Europe 1499 

LUXEMBOURG 

2982/16 07/06/2016 

3476-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Околна среда) - Дата: 20 юни 2016 

г. Час: 10,00 ч. Място: European Convention Center Luxembourg (ECCL) 4, Place de l'Europe 1499 
2914/16 03/06/2016 

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/
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/25757/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/25757/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/25731/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/25731/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/25731/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/25717/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/25717/
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LUXEMBOURG 

3477-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Външни работи) - Дата: 20 юни 2016 

г. Час: 10,00 ч. Място: European Convention Center Luxembourg (ECCL) 4, Place de l'Europe 1499 

LUXEMBOURG 

2979/16 03/06/2016 

3472-ро заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Транспорт, телекомуникации и 
енергетика) - Дата: 6 и 7 юни 2016 г. Час: 10,00 ч., 9,30 ч. Място: Люксембург  

9430/16 03/06/2016 

8022/16 8022/16 03/06/2016 

8565/16 8565/16 03/06/2016 

2949/16 2949/16 02/06/2016 

3474-то заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Заетост, социална политика, 

здравеопазване и потребителски въпроси) - Дата: 16 и 17 юни 2016 г. Час: 9,30 ч., 10,00 ч. 

Място: European Convention Center Luxembourg (ECCL) 4, Place de l'Europe 1499 LUXEMBOURG  

2861/16 31/05/2016 

9569/16 9569/16 31/05/2016 

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 

9344/16 9344/16 26/05/2016 

9403/16 9403/16 25/05/2016 

9405/16 9405/16 25/05/2016 

 

 

Актове, публикувани в Официален вестник на 
Европейския съюз 
 

 

Дата L (Законодателство) C (Информация и известия) 

11/06/2016 L154 C210 

10/06/2016 L153 C207 C207A C208 C209 

09/06/2016 L152 C205 C205A C206 

08/06/2016 L151 C204 C204A 

07/06/2016 L149 L150 C201 C202 C203 

06/06/2016   
 

 

 

 
 
 
 

http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/25717/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/25719/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/25719/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/25719/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/25722/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/25722/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/25726/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/25728/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/25721/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/25723/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/25723/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/25723/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/25729/
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/25765/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/25686/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/25687/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:L:2016:154:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:C:2016:210:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:L:2016:153:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:C:2016:207:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:C:2016:207A:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:C:2016:208:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:C:2016:209:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:L:2016:152:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:C:2016:205:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:C:2016:205A:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:C:2016:206:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:L:2016:151:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:C:2016:204:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:C:2016:204A:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:L:2016:149:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:L:2016:150:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:C:2016:201:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:C:2016:202:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:C:2016:203:TOC
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