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Тема на седмицата 
 

 
 

Брекзит 
Оттеглянето на Великобритания - Ефектът и 

последиците 
 
 

 

 
 

След като мнозинството от британците 

гласуваха на 23 юни 2016 г. за излизането на 
страната им от ЕС, вниманието се насочи към това 

какво предстои. Очаква се Великобритания и 
Европейският съюз да започнат преговори за 

условията на техните взаимоотношения в бъдеще и 
Европейският парламент ще играе ключова роля в 

определянето на крайния резултат.  
Правото на всяка една страна-членка да се 

оттегли от Европейския съюз е уредено в член 50 от 

Договора за ЕС. Той посочва, че ЕС и оттеглящата се страна трябва да договорят 
споразумение, което да определи отношенията между тях след напускането. Това 

споразумение ще трябва да бъде одобрено от Европейския парламент и от Съвета, в 
който заседават страните-членки. Необходимото мнозинство в Съвета е 72% от 

оставащите страни-членки, като те също така трябва да представляват поне 65% от 
населението на ЕС. 

 
 

 

За повече информация ТУК 
 

 
 

 
 

Източник: страницата на Европейския парламент 
 

 

 
 

 
 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12012M%2FTXT
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/top-stories/20160701TST34439/%D0%9E%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Събития в Народното събрание 

Събития от изминалата седмица 
 

 
 

 
Интензивното развитие на двустранните контакти през последните месеци и 

насърчаването на търговско-икономическите връзки бяха сред акцентите на 
разговора на председателя на българския парламент Цецка Цачева с 

председателя на Националния съвет на швейцарския парламент Криста 
Марквалдер 

 
Интензивното развитие на двустранните контакти през последните месеци и 

насърчаването на търговско-икономическите връзки бяха сред акцентите на разговора на 

председателя на Народното събрание Цецка Цачева с председателя на Националния 
съвет на парламента на Конфедерация Швейцария Криста Марквалдер. Криста 

Марквалдер е на официално посещение в България по покана на председателя на 
българския парламент. 

Изключително високо оценяваме активизирането на контактите между България и 
Швейцария през последните месеци, заяви на срещата председателят на Народното 

събрание. Цецка Цачева и Криста Марквалдер бяха единодушни, че двустранните 
отношения се развиват изключително интензивно не само на парламентарно, но и на 

правителствено ниво в различните секторни политики. Двете изразиха надежда, че 

посещението ще бъде поредната крачка в тази посока. Още повече, че вашето първо 
официално посещение в нашата страна съвпада със 100-годишнината от началото на 

дипломатическите отношения между двете страни, отбеляза председателят на българския 
парламент. 

Цецка Цачева изрази благодарност за предоставяните от Швейцария финансови 
средства, доказали своя принос чрез обмен на опит и добри практики. Криста Марквалдер 

подчерта, че швейцарската страна има различни проекти в България, които реализира 
успешно. Тя изрази надежда, че проектите по Българо-Швейцарската програма ще 

продължат да се развиват и занапред. 

Основна тема на разговора бяха възможностите за увеличаване на стокообмена и 
за привличане на нови швейцарски инвестиции у нас. Трябва да работим за насърчаване 

на контактите между бизнеса и за увеличаване на стокооборота, отбеляза Цецка Цачева. 
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Тя добави, че парламентите могат да създадат необходимата нормативна база, 

която да улесни преките връзки между представителите на бизнеса на двете страни. 

Страната ни има много добри условия за привличане на чуждестранни 
инвеститори, налице са политическа стабилност, диалог, работещи институции, както и 

много добри финансови условия. По време на разговора бе дадена и висока оценка на 
дейността на Българо-швейцарската търговска камара, чиято основна цел е да насърчава 

бизнес контактите между двете страни. 
Цецка Цачева благодари за решението от 1 юни 2016 г. да бъде отворен 

швейцарският трудов пазар за българските граждани. 
Председателят на Народното събрание отбеляза, че акцент в работата на 

парламента е предприемането на законодателни мерки в сферата на съдебната реформа, 

които са изходна точка за постигането на още по-добри резултати в борбата с корупцията 
и организираната престъпност. 

България е последователна в подкрепата си за единна европейска политика по 
отношение на миграцията и преодоляване на причините за бежанската вълна, заяви на 

срещата Цецка Цачева. Тя добави, че като външна граница на ЕС България осъзнава 
отговорността, свързана със сигурността на европейските граждани. В този смисъл 

приемането на България и Румъния в Шенген ще направи границите на съюза още по-
сигурни, отбеляза още председателят на Народното събрание. 

Официалното посещение започна с полагане на венец пред паметника на 

Незнайния воин. 
 

 

Предстоящи събития  
 

13/07/2016 
09:00 Пленарно заседание  

13/07/2016 
14:30 Заседание на Комисия по труда, социалната и демографската политика  

13/07/2016 

14:30 Заседание на Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта  
13/07/2016 

14:30 Заседание на Комисия по външна политика  
13/07/2016 

14:30 Заседание на Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските 
фондове  

13/07/2016 
15:00 Заседание на Комисия по образованието и науката  

14/07/2016 

09:00 Пленарно заседание  
14/07/2016 

14:30 Заседание на Комисия по културата и медиите  
14/07/2016 

15:00 Заседание на Комисия по вероизповеданията и правата на човека  
14/07/2016 

15:30 Заседание на Комисия по регионална политика, благоустройство и местно 
самоуправление  

15/07/2016 

09:00 Пленарно заседание  

http://www.parliament.bg/bg/plenaryprogram/ID/916
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2337/sittings/ID/8283
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2339/sittings/ID/8284
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2333/sittings/ID/8288
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2347/sittings/ID/8289
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2347/sittings/ID/8289
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2338/sittings/ID/8285
http://www.parliament.bg/bg/plenaryprogram/ID/916
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2343/sittings/ID/8287
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2345/sittings/ID/8290
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2332/sittings/ID/8286
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2332/sittings/ID/8286
http://www.parliament.bg/bg/plenaryprogram/ID/916
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15/07/2016 

11:00 Парламентарен контрол 

 
 

 

Годишна работна програма   

 

 
 

Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския 
съюз (2016 г.) 

 

 
 

 
 

 
 

Новини от България свързани с ЕС 
 
 

 
Мария Габриел: Подкрепата ни за либерализиране на 

визовия режим с Грузия е въз основа на изпълнени 
критерии 

 
Освобождаването от визи за грузинските граждани ще 

укрепи връзките между ЕС и Грузия, както и европейските 

перспективи на страната. Либерализирането на визовия режим ще 
ускори хода на отношенията ни, ще улесни контактите между 

хората и доведе до задълбочаване на културните връзки и 
политическия диалог. Това заяви зам.-председателят на Групата 

на ЕНП в Европейския парламент и ръководител на българската 
делегация в групата Мария Габриел при представянето на доклада 

си относно либерализирането на визовия режим с Грузия в 
Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. 

Докладчикът Мария Габриел призова за приемане на 

предложението на Европейската комисия за освобождаване на грузинските граждани от 
изискването да притежават виза за влизане в ЕС. Тя отбеляза, че Грузия е стратегически 

партньор на ЕС в рамките на европейската политика за съседство и играе важна роля в 
рамките на Източното партньорство, поради което е в общ интерес да се засили 

сътрудничеството между Грузия и ЕС. 
„Либерализирането на визовия режим е доказателство за реформите, проведени в 

страната. В Европейския парламент се фокусираме върху изпълнението на всеки един от 
критериите, поетите ангажименти за спазване на ценностите на ЕС за демокрация, 

човешки права и свобода, както и върху политическия ангажимент. Важно е да се 

уверим, че всички възможни проблемни въпроси, които могат лесно да бъдат 
политизирани, са изяснени на този етап в интерес на гражданите и на партньорството 

ни“, подчерта Мария Габриел. 

http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycontrol/ID/631
http://www.parliament.bg/pub/EUBUL/reshenie_2016.pdf
http://www.parliament.bg/pub/EUBUL/reshenie_2016.pdf
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Тя наблегна, че критериите, довели до визова либерализация, трябва да 

продължат да се спазват и след влизането в сила на решението. Докладчикът насърчи 

Европейската комисия да следи отблизо всяко развитие по отношение на критериите, въз 
основа на които Грузия беше прехвърлена в списъка на безвизовите страни. Това се 

отнася по-конкретно за борбата с потенциалните заплахи в областта на миграцията и 
сигурността. 

Докладът ще бъде гласуван в Комисията по граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи на Европейския парламент на 5 септември 2016 г. 

 
 

 

Източник: Europe.bg 
 

 
 

 
  

Новини от европейските институции  

Събития от изминалата седмица в европейските институции 

 
Седмицата в Европейския парламент  

 
 

Данъчен речник: термините, свързани с работата на ЕП 
за прозрачно облагане 

 
Две специални комисии на Парламента в продължение 

на повече от година работиха за затварянето на пробойните в 
данъчната система, които позволяват на корпорациите да 

намалят задълженията си към хазната. Парламентът гласува 

през юли 2016 г. препоръките за справедливо данъчно 
облагане, подготвени от втората комисия. Запознайте се с някои от термините в основата 

на дебата.  
За повече информация ТУК 

 
 

Евродепутати: ЕС да направи повече, за да отговори 
на опасенията на гражданите 

 

Лидерите на ЕС трябва да отговорят на вота във 

Великобритания за напускане на ЕС, като направят повече 

в защита на европейския проект и го направят по-
прозрачен, социален и отговарящ на опасенията на 

гражданите. Това е ключовото послание от дебата в 
Парламента във вторник, 5 юли 2016 г. с председателя на Съвета Доналд Туск и 

Комисията Жан-Клод Юнкер относно срещата на върха от миналата седмица. 
За повече информация ТУК 

 
 

http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20150529STO61068/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%8A%D1%87%D0%B5%D0%BD-%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D1%81-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%95%D0%9F-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20160701IPR34467/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%95%D0%A1-%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5
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Електронна сигурност: нови правила за защита на системите в 
Европа 

 
 

В днешния свързан свят опасността от електронни атаки срещу 
важни системи като електроснабдяването и въздушния контрол не 

трябва да бъде подценявана. Европейският парламент прие на 6 юли 

2016 г. първите правила за електронна сигурност, които целят да 
посочат кой какви задължения има за предотвратяване на атаки и 

реагиране при инциденти.  

За повече информация ТУК 

 

 

 
 

Нови правила за киберсигурност на основните услуги 
 

С първите правила за киберсигурност за целия ЕС, одобрени 
от евродепутатите в сряда, операторите на основни услуги, като 

енергетика, транспорт, финанси и здравеопазване и доставчиците 
на цифрови услуги, като онлайн търсачки и компютърни услуги „в 

облак“, ще трябва да подобрят способността си да устояват на 

кибератаки. 

За повече информация ТУК 

 

Лицата, подаващи сигнали за нередности: защитени ли 

са те срещу преследване 

 
Изнасянето на документи може да те направи герой за 

едни и престъпник за други. На 6 юли 2016 г. Парламентът 

обсъди с представители на Комисията и Съвета защитата на 
хората, които подават сигнали за нередности. Повечето 

депутати подкрепиха идеята за законодателство на ЕС за 
хармонизиране на националните норми. Темата придоби актуалност покрай присъдата 

срещу Антоан Делтур за предоставянето на медиите на документи, които показваха 
преференциално данъчно третиране на корпорации от властите в Люксембург. 

За повече информация ТУК 

 
 

 
 

 
 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20160701STO34371/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20160701IPR34481/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20160701STO34372/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%89%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D0%B0-%D1%82%D0%B5-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5
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ЕП подкрепя планове за съвместна охрана на външните 

границите на ЕС 
 

Планове за създаване на нова система за граничен 
контрол на ЕС, която да обедини усилията на граничната 

агенция на ЕС Фронтекс и националните органи за 
управление на границите, бяха одобрени от евродепутатите в 

сряда, 13 юли 2016 г.  

Според плановете, националните власти все още ще управляват границите си ден 
за ден, но в случай на натиск върху външна граница на ЕС, те ще могат да поискат помощ 

от Европейската агенция за гранична и брегова охрана (ЕГБО), която бързо да изпрати 
сборни екипи на място.   

 За повече информация ТУК 
 

 
Енергийната ефективност на битова техника: ЕП иска по-ясна 

скала от A до G 

 

За да отговаря на бързото технологично развитие, до пет 

години трябва да се въведе нова и по-строга скала от А до G, 
показваща енергийната ефективност на домашните уреди. Това 

казаха евродепутатите в сряда по време на гласуване на 
предложение за актуализиране на правилата.  

В момента повечето уреди на пазара отговарят на изискванията за 
„клас А“, първо установени през 2010 г., като това води до добавянето на все-повече 

плюсове (A+, A++, A+++), отбелязват евродепутатите. Те твърдят, че установяването на 
по-строги изисквания ще създаде стимул за допълнителното подобряване на енергийната 

ефективност. 

Евродепутатите приеха позицията на Парламента относно предложението за 
актуализация с 580 гласа „за“, 52 „против“ и 79 „въздържал се“, като с това може да 

започнат преговорите със Съвета за окончателния вид на законодателството. 

За повече информация ТУК 

 

Гранична охрана: „Никой не отменя дълга на страните да 
защитават границите си“ 

 
Кризата с мигрантите в ЕС показа колко е трудно да 

запазиш контрол над границите си при сериозен наплив от хора. 
Създаването на Европейска гранична и брегова охрана, 

одобрено от Парламента на 6 юли 2016 г., има за цел да осигури 
капацитет за бързо реагиране на кризи. Това не означава, че страните в ЕС се лишават от 

суверенитет, посочи докладчикът на ЕП Артис Пабрикс (ЕНП, Латвия).  

Цялото интервю ТУК 
 

 
 

http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20160701IPR34480/%D0%95%D0%9F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%8F-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%8A%D0%BD%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%95%D0%A1
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20160701IPR34483/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%95%D0%9F-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%BE%D1%82-A-%D0%B4%D0%BE-G
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20160701STO34394/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%E2%80%9E%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F-%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%B8%E2%80%9C
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ЕП наложи вето на твърденията за тонизиращо въздействие на енергийни 

напитки 
 

В четвъртък, 7 юли 2016 г. Европейският парламент наложи вето на плановете на 
ЕК да позволи твърденията, че напитките със захар и енергийните напитки, съдържащи 

кофеин, имат тонизиращ ефект или увеличават концентрацията. Изложението на подобни 
твърдения върху напитки би довело до по-голяма консумация на захар от деца, най-

голямата група на потребители на енергийни напитки, казаха евродепутатите в 

резолюцията си. 

За повече информация ТУК 

Преди срещата на НАТО: „Европа трябва да се погрижи 
за собствената си сигурност“ 

 

Преди среща на върха на НАТО във Варшава ЕС и НАТО 

ще подпишат обща декларация за засилване на 
сътрудничеството и ефективно разделение на отговорностите. 

Новата глобална стратегия на ЕС, обсъждана в Парламента 
през седмицата, признава нуждата от повече общи усилия в областта на отбраната. Време 

ли е за по-интензивно военно сътрудничество в ЕС? Попитахме депутата Урмас Пает 
(АЛДЕ, Естония), който подготвя доклад в подкрепа на идеята за Европейски 

отбранителен съюз. 

Цялото интервю ТУК 
 

 

Източник: страницата на Европейския парламент 

 
 

Седмицата в Съвета  

 

Туск и Обама се срещнаха във Варшава на 8 юли 
 

 
Председателят Доналд Туск и президентът на 

САЩ Барак Обама се срещнаха във Вашингтон през 
март 2016 г. 

 

За повече информация ТУК 

 

Източник: страницата на Съвета 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20160701IPR34496/%D0%95%D0%9F-%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B8-%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%BE-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B8
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20160701STO34530/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E-%E2%80%9E%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0-%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B1%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%E2%80%9C
http://www.consilium.europa.eu/bg/meetings/international-summit/2016/07/08-09/
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Председателство на Съвета на ЕС 

 

Словашко председателство на Съвета на ЕС 
 

1 юли — 31 декември 2016 г. 

 

 

Словашкото председателство започна на 1 юли 2016 г. Неговите приоритети са 

обосновани от три взаимосвързани принципа — постигане на осезаеми резултати, 

преодоляване на фрагментацията и насочване на вниманието към гражданите. 
През следващите 6 месеца председателството ще се съсредоточи върху четири 

основни области: 
икономически силна Европа 

модерен единен пазар 
устойчиви политики в областта на миграцията и убежището 

глобално ангажирана Европа 
Словакия ще заема председателството на Съвета до 31 декември 2016 г. и ще бъде 

последвана от Малта. 

 
 

Словашкото председателство на Съвета: какво очакват словашките 
депутати 

Уебсайт на словашкото председателство 

 

Дебат за словашкото председателство: трябва ни единство в ЕС против 
национализма 

 
 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20160630STO34202/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%A1%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE-%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20160630STO34202/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%A1%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE-%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8
http://www.eu2016.sk/en
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20160701IPR34486/%D0%94%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B1%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B8-%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B2-%D0%95%D0%A1-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20160701IPR34486/%D0%94%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B1%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B8-%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B2-%D0%95%D0%A1-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0
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Новини от Европейската комисия 

 

Комисията затяга правилата за прозрачност за целите на борбата с 

финансирането на тероризма, избягването на данъци и изпирането 

на пари 
 

 
Комисията прие предложение за още по-голямо затягане на правилата на ЕС 

относно борбата с изпирането на пари, като целта ѝ е да сложи край на финансирането 
на тероризма и да внесе по-голяма яснота за това кои са действителните собственици на 

дружествата и тръстовете. 
Борбата с избягването на данъци, изпирането на пари и финансирането на 

тероризма е сред приоритетите на Комисията, ръководена от председателя Юнкер. 
Предложените промени са насочени към новите начини за финансиране на 

тероризма. Те ще увеличат прозрачността, което ще допринесе за борбата с изпирането 

на пари, и ще спомогнат за по-активната борба с избягването на данъци. 
Това предложение на Комисията е първата инициатива за изпълнение на Плана за 

действие за засилване на борбата с финансирането на тероризма от февруари 2016 г. 
Освен това то е част от по-широкомащабни дейности за по-голяма прозрачност във 

връзка с данъците и борба с данъчните злоупотреби. Ето защо паралелно с 
предложението представяме съобщение, което представлява ответна реакция на 

неотдавнашните разкрития във връзка с т.нар. „Панамски документи“. 
Първият заместник-председател на Комисията Франс Тимерманс заяви: 

„Представените днес предложения ще помогнат на националните органи да 

преследват лицата, които укриват финансите си с цел извършването на престъпления 
като терористични актове. Държавите членки ще могат да получават и обменят 

жизненоважна информация за това кой е действителният собственик на дружество или 
тръст, кой извършва дейност с виртуални валути и кой използва предплатени карти. 

Публичното разпространяване на информация за това кой седи зад дружествата и 
тръстовете следва да има също така силен възпиращ ефект за лицата, които биха се 

опитали да избегнат данъчно облагане.“ 
Комисарят на ЕС по въпросите на правосъдието, потребителите и 

равнопоставеността между половете Вера Йоурова заяви: 

„Днес правим предложение за въвеждането на по-строги правила за прозрачност с 
цел преустановяване на финансирането на тероризма и по-активна борба с изпирането на 

пари и избягването на данъци. Чрез осъвременяването на Четвъртата директива за борба 
с изпирането на пари ще се предотвратят „вратичките“ в Европа, които биха могли да 

бъдат използвани от терористи, извършители на престъпления или други лица, опитващи 
се да се възползват от правилата за данъчно облагане за финансиране на дейностите си. 

С установяването на по-добро сътрудничество в тази борба ще се постигне 
промяна.“    

Приемането на Четвъртия пакет от документи за борба с изпирането на пари през 

май 2015 г. беше значителна крачка за постигането на по-ефективни действия на ЕС в 
борбата с изпирането на пари от престъпления и с финансирането на терористични 

действия. Чрез него се въвеждат високи стандарти за предотвратяване на изпирането на 
пари, като например изискването държавите членки да създадат национални регистри на 

действителните собственици на дружества и някои тръстове. Държавите членки поеха 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1455113825366&uri=CELEX:52016DC0050
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1455113825366&uri=CELEX:52016DC0050
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2354_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/civil/financial-crime/applying-legislation/index_en.htm
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ангажимент да приведат документите от пакета в действие по-бързо от първоначално 

предвиденото — най-късно в края на 2016 г.    

Борба с финансирането на тероризма 
Както беше обявено в плана за действие за засилване на борбата с финансирането 

на тероризма, Комисията предлага промени, чрез които ще се предотврати използването 
на финансовата система за финансиране на терористични дейности. 

Предоставяне на по-големи правомощия на звената на ЕС за финансово 
разузнаване и улесняване на сътрудничеството помежду им — Информацията, до която 

имат достъп звената за финансово разузнаване, ще бъде разширена и те ще имат достъп 
до информация в централизирани регистри на банкови и платежни сметки и централни 

системи за извличане на данни, които държавите членки трябва да създадат с цел 

идентифициране на титулярите на банкови и платежни сметки. 
Борба с рисковете от финансиране на терористични актове, свързани с 

виртуалните валути — За да се предотврати злоупотребата с виртуални валути за целите 
на изпирането на пари и финансирането на тероризма, Комисията предлага платформите 

за обмен на виртуални валути и депозитарните доставчици на портфейли да бъдат 
включени в обхвата на Директивата за борба с изпирането на пари. Тези структури ще 

бъдат задължени да прилагат процедури за комплексна проверка на клиентите си при 
обмена на виртуални валути в реални валути, което ще сложи край на анонимността при 

този тип операции. 

Справяне с рисковете, произтичащи от анонимни предплатени инструменти 
(например предплатени карти) — Комисията предлага също така да се сведат до минимум 

анонимните плащания, извършвани чрез предплатени карти, като се намалят праговете 
за идентифициране от 250 евро на 150 евро и се разширят изискванията за проверка на 

клиенти. Принципът на пропорционалност е взет предвид, като е обърнато специално 
внимание на използването на тези карти от финансово уязвими граждани. 

По-строги проверки във връзка с рискови трети държави — Както ѝ беше 
възложено съгласно Четвъртата директива за борба с изпирането на пари, Комисията 

предложи да се хармонизира списъкът на проверките, приложими към държави, в които 

се наблюдават слабости по отношение на борбата с изпирането на пари и с 
финансирането на тероризма. Банките ще трябва да извършват допълнителни проверки 

(мерки за комплексна проверка) на финансовите потоци от тези държави. По 
съображения от процедурен характер списъкът на държавите, който ще бъде отражение 

на списъка на FATF, ще бъде официално приет на 14 юли 2016 г.  
По-строги правила относно прозрачността с цел предотвратяване на избягването 

на данъци и изпирането на пари 
Чрез днешното предложение се засилват мерките, въведени с Четвъртия пакет от 

документи за борба с изпирането на пари, като се правят посочените по-долу промени. 

Пълен публичен достъп до регистрите на действителните собственици — 
Държавите членки ще оповестят публично част от информацията, съдържаща се в 

регистрите на действителните собственици на дружества и тръстове, свързани със 
стопанска дейност. Информацията за всички други тръстове ще се съдържа в 

националните регистри и достъп до нея ще имат лицата, които могат да докажат законен 
интерес. В регистрите ще се вписват действителните собственици, притежаващи 10 % 

собственост в някои дружества, за които съществува риск да бъдат използвани за 
изпиране на пари и избягване на данъци. За всички останали дружества този праг ще се 

запази на 25 %. 

Свързване на регистрите — Предложението предвижда изграждането на директна 
връзка между регистрите с цел улесняване на сътрудничеството между държавите 

членки. 
Разширяване на информацията, която е на разположение на органите — Комисията 

предложи съществуващите и новите сметки да подлежат на процедури за комплексна 
проверка. По този начин сметки, които биха могли да бъдат използвани за незаконни 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1455113825366&uri=CELEX:52016DC0050
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дейности, няма да могат да останат неразкрити. Пасивните дружества и тръстове, като 

посочените в т.нар. „Панамски документи“, също ще подлежат на по-строг контрол и по-

строги правила. 
Контекст 

Четвъртата директива за борба с изпирането на пари беше приета на 20 май 2015 
г. В плана си за действие за борба с финансирането на тероризма Европейската комисия 

прикани държавите членки да съкратят срока за действителното транспониране на 
Директивата и да извършат транспонирането до края на 2016 г. 

Предложените днес изменения, които се свързани както с финансирането на 
тероризма, така и с прозрачността, са целенасочени и пропорционални и чрез тях ще се 

извършат някои належащи промени в съществуващата рамка. Комисията приканва 

държавите членки да вземат под внимание предложените днес целенасочени изменения 
при транспонирането на Четвъртата директива за изпирането на пари. 

Предложеното актуализиране на правните разпоредби ще бъде прието от 
Европейския парламент и Съвета в съответствие с обикновената законодателна 

процедура. 
Що се отнася до списъка на ЕС на високорискови трети държави със стратегически 

слабости в техните национални уредби за борба с изпирането на пари и с финансирането 
на тероризма, съгласно Четвъртата директива за борба с изпирането на пари Комисията 

разполага с правомощието да приема такъв списък три пъти годишно. Комисията ще 

вземе под внимание работата на международно равнище на Специалната група за 
финансови действия. ЕС ще продължи да работи съвместно със съответните органи във 

всички области на политиката, включително в контекста на сътрудничеството за 
развитие, като крайната цел е тези държави да отстранят слабостите и да бъдат извадени 

от списъка. Списъкът представлява делегиран акт, който също ще бъде представен на 
Съвета и Европейския парламент съгласно обичайната процедура. 

И двете инициативи са част от изпълнението на плана за действие за засилване на 
борбата с финансирането на тероризма, който Комисията прие на 2 февруари 2016 г.  

За повече информация: 

Изменение на Четвъртата директива за борба с изпирането на пари 
Въпроси и отговори 

Факти 
 

 
 
 
 
 
 

Източник: страницата на Европейската комисия 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1455113825366&uri=CELEX:52016DC0050
http://www.fatf-gafi.org/
http://www.fatf-gafi.org/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1455113825366&uri=CELEX:52016DC0050
http://ec.europa.eu/justice/criminal/document/files/aml-directive_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-2381_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/criminal/document/files/aml-factsheet_en.pdf
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Документи на Европейската комисия 
 

Документи на ЕК получени в периода юни-юли 2016 г. 

 
 
ПОСЛЕДНИ ДОКУМЕНТИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ 

ДОКУМЕНТ СИГНАТУРА ДАТА 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА 

2015 ГОДИНА ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 300/2008 ОТНОСНО ОБЩИТЕ 

ПРАВИЛА В ОБЛАСТТА НА СИГУРНОСТТА НА ГРАЖДАНСКОТО ВЪЗДУХОПЛАВАНЕ  

COM(2016) 

454 
08/07/2016 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за прилагането на 

Регламент (ЕО) № 453/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно тримесечната 

статистика за свободните работни места в Общността 

COM(2016) 

449 
08/07/2016 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА въз основа на член 10 от 
Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета от 24 октомври 2008 година относно борбата срещу 

организираната престъпност 

COM(2016) 

448 
07/07/2016 

ДОКЛАД  

COM(2016) 

445 
07/07/2016 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на регламенти (ЕС) 2016/72 и (ЕС) 

2015/2072 по отношение на определени възможности за риболов  

COM(2016) 

441 
06/07/2016 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване от името на Европейския съюз на 

Протокола (от 2015 г.) за изменение на приложението относно продуктовия обхват към 

Споразумението за търговията с граждански въздухоплавателни средства  

COM(2016) 

440 
05/07/2016 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА ОТНОСНО ГАРАНЦИОННИЯ 

ФОНД ЗА ВЪНШНИ ДЕЙНОСТИ И НЕГОВОТО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕЗ 2015 г. - {SWD(2016) 220 final}  

COM(2016) 

439 
05/07/2016 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за създаване на многогодишна рамка за Агенцията на 
Европейския съюз за основните права за периода 2018—2022 г. 

COM(2016) 
442 

05/07/2016 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ 

ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Укрепване на 

отбранителната способност на Европа срещу кибератаки и изграждане на конкурентeн и 

иновативeн сектор на киберсигурността 

COM(2016) 

410 
05/07/2016 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ 

ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ относно прилагането на правната рамка за 

предварително опакованите продукти: директиви 75/107/EИО, 76/211/EИО и 2007/45/EО - 

{SWD(2016) 219 final}  

COM(2016) 

438 
04/07/2016 

Презложение за РЕШЕНИЕ  

COM(2016) 

437 
01/07/2016 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Годишен доклад за 
изпълнението на Споразумението за свободна търговия между ЕС и Корея - {SWD(2016) 162 

final} 

COM(2016) 

268 
30/06/2016 

БЮДЖЕТ 

COM(2016) 

310 
30/06/2016 

Предложение за РЕШЕНИЕ  

COM(2016) 

312 
30/06/2016 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 

мобилизирането на средства по линия на Инструмента за гъвкавост за финансиране на 

незабавни бюджетни мерки за справяне с продължаващата криза с миграцията, бежанците и 

сигурността 

COM(2016) 

313 
30/06/2016 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно компетентността, признаването и 

изпълнението на решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската 
отговорност, и относно международното отвличане на деца - {SWD(2016) 207 

final}{SWD(2016) 208 final}  

COM(2016) 
411 

30/06/2016 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 

мобилизирането на маржа за непредвидени обстоятелства през 2017 г. 

COM(2016) 

314 
30/06/2016 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - Техническа 

корекция на финансовата рамка за 2017 г. в съответствие с промените в БНД и корекция на 

COM(2016) 

311 
30/06/2016 

http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25900/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25900/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25900/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25901/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25901/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25901/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25888/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25888/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25888/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25889/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25878/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25878/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25870/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25870/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25870/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25871/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25871/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25872/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25872/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25874/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25874/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25874/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25874/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25873/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25873/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25873/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25873/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25890/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25858/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25858/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25858/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25859/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25860/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25861/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25861/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25861/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25861/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25868/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25868/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25868/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25868/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25902/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25902/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25903/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25903/
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финансовите пакети за политиката на сближаване (Членове 6 и 7 от Регламент № 1311/2013 

на Съвета за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020)  

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

Регламент (EО) № 1030/2002 на Съвета относно единния формат на разрешенията за 

пребиваване за гражданите на трети страни  
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ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - Обобщение на 

годишните доклади за изпълнение на оперативните програми, съфинансирани от Фонда за 

европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица през 2014 година  
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