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Тема на седмицата 
 
 

Дебат за състоянието на 
Европейския съюз 2016 г. 

 

 
Популизмът, безработицата и липсата 

на социална справедливост са сред 
ключовите предизвикателства за ЕС, каза 

председателят на Комисията Юнкер в сряда 
по време на годишната си реч за състоянието 

на Съюза. Бежанската криза, Брекзит и 
борбата с тероризма също бяха сред 

засегнатите теми в дебата с евродепутатите, които изложиха своите визии за 

преодоляване на тревогите на гражданите за бъдещето.  
Преди да даде думата на председателя на ЕК Жан-Клод Юнкер, председателят на 

ЕП Мартин Шулц каза, че дебатът за състоянието на Европейския съюз е много важен 
момент в работата на Парламента, особено в период на може би фундаментална промяна 

и само два дни преди срещата на върха в Братислава. 
Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер започна речта си с 

изброяване на най-големите предизвикателства, пред които е изправен ЕС в момента: 
фрагментиране, популизъм, безработица и липса на социална справедливост. 

„Популизмът не решава проблеми, а ги създава,“ подчерта той. Обръщайки се към 

Брекзит, той каза, че: „Уважаваме и съжаляваме за решението на Великобритания, но ЕС 
като такъв не е изложен на опасност... Ние бихме се радвали Великобритания да подаде 

молбата си за напускане възможно най-скоро.“ Той също така отбеляза, че новите 
отношения с Великобритания няма да включват достъп до единния пазар по избор. 

Г-н Юнкер също така отбеляза други предизвикателства, с които Европа трябва да 
се заеме: бързото ратифициране на споразумението за климатичните промени, нови 

търговски споразумения с трети страни като Канада, защита на личните данни, борба с 
избягването на данъци, изграждане на капиталов съюз, достъп до високоскоростен 

интернет и повече инвестиции за създаване на работни места. Той също така обяви 

удвояването на размера на Европейския фонд за стратегически инвестиции. 
Относно бежанската криза той каза: „вече виждаме солидарност, но има нужда от 

много повече.“ Той предложи създаването на корпус за солидарност на ЕС и нов 
инвестиционен план за Африка. Във връзка с борбата с тероризма той подчерта нуждата 

от засилване на обмена на информация между националните полицейски власти и 
предложи подсилване на Европол. Освен това той обяви предложение за Европейски 

фонд за отбрана. 
Лидери на политически групи (за да гледате пълното изказване, кликнете върху 

съответното име) 

Лидерът на ЕНП Манфред Вебер (Германия) отбеляза подкрепата за ЕС на много от 
младите европейци, които през това лято пътуваха из Европа с карти „Интеррейл“ и каза, 

че „за европейската младеж Европа означава по-добро бъдеще.“ Той също така заяви, че 
„Турция е важен партньор, но не може да бъде пълноправен член на ЕС.“ Той заключи:  

„Хората в Европа не искат разделена Европа, те искат решения.“ 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getVod.do?mode=unit&language=EN&vodId=1473836767482
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Package.aspx?id=47370&mediatype=V&type=&packageview=0
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=a67ab7df-9c3b-4b2a-9f42-a681008c2109
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Джани Питела (Италия), лидерът на С&Д благодари на г-н Юнкер за 

положителните отговори на предложенията на групата му относно устойчивия растеж, 

инвестиционния план, работните места и борбата с избягването на данъци. За него речта 
на г-н Юнкер е била „осведомена и отговорна.“ Той приветства гъвкавостта и липсата на 

препратки към политиката на икономии. Относно Брекзит г-н Питела отбеляза, че 
премиерът на Великобритания Тереса Мей е държала ЕС в „патово положение“ през трите 

месеца след референдума и подчерта нуждата от отговор на ЕС. 
Сайед Камал (Великобритания) каза от името на ЕКР, че „повече Европа, повече 

военна интеграция и повече дългове“ са отдалечили хората от ЕС. Той предрече, че 
„...отхвърлянето на легитимните тревоги на хората ще тласне избирателите към 

радикални политически сили..“ и препоръча ЕС да се занимава с по-малко неща, но по-

добре, да откликва на новите сигнали, да извършва смислени реформи, които да 
подпомогнат конкурентоспособността и предоставят възможности за нашите граждани в 

един глобализиран свят. 
Лидерът на АЛДЕ Ги Верхофстад (Белгия) каза, че има разделение между 

поколенията относно Европа, като младите са настроени по-позитивно, а възрастните, по-
негативно. Той попита: „Популистите проповядват фалшиво усещане за безопасност, при 

което стените и оградите решават всички проблеми, но как ще задържите климатичните 
промени или тероризма извън страната си? С огради или с европейски политики?“ Той 

добави, че „...Европа е лечението за рака на национализма...“ и заключи, че Брекзит е 

възможност за Европа. 
Габриеле Цимер (ЕОЛ/СЗЛ, Германия) каза: „Дълговете винаги се понасят от 

раменете на гражданите.“ Тя попита: „Продължаваме да говорим за гъвкавост и работни 
места, но как се очаква гражданите да повярват?“ Тя добави, че приоритетът трябва да 

бъде гарантирането, че гражданите на Европа имат „...прилични работни места и 
прилични жилища...“ Г-жа Цимер също така каза, че ЕС трябва да стане по-демократичен. 

Ребека Хармс (Зелените, Германия) подчерта, че ЕС е отговорът в тези несигурни 
времена на глобализация и призова за нови действия, които да дадат на гражданите 

„ново доверие в нашия общ европейски път.“ Тя също така призова за климатичен съюз и 

бързо ратифициране на климатичното споразумение от Париж. 
Лидерът на ЕСПД Найджъл Фарадж (Великобритания) натърти, че е щастлив, че 

Великобритания е гласувала да напусне ЕС. Той предрече бърз растеж на опозиционните 
партии в Европа, като каза, че „...Вие няма да спрете страните от Източна Европа, които 

искат да кажат „не“ на бежанската политика на Меркел...“ и че ще има още референдуми 
за Европа. 

Марин Льо Пен (ЕНС, Франция) нарече речта на Юнкер „блудкава и дефектна“ и 
звучала „като погребение за ЕС“. За г-жа Льо Пен „Брекзит действително наруши едно 

табу, като показа, че страна може да напусне ЕС и да е по-добре...“ В отговор на въпрос, 

тя заяви, че би предложила референдум за членството на Франция в ЕС ако бъде избрана 
за президент на страната през 2017 г. 

Даян Додс, независим евродепутат от Великобритания, изрази надежда, че след 
Брекзит „...ЕС и Великобритания ще очертаят и изградят взаимно ползотворни 

отношения...“ 
Словашкото председателство 

ЕС е изправен пред безпрецедентни предизвикателства, но първо и най-важно той 
трябва да се пребори с несигурността, подчерта Иван Корчок, държавен секретар на 

словашкото министерство на външните и европейските работи. Срещата на върха в 

Братислава на 16 септември ще бъде „една възможност за откровен и открит диалог“ след 
референдума във Великобритания и ще започне процеса на намиране на общи позиции 

по въпросите на „миграцията, вътрешната и външната сигурност“, каза той. 
Отговор на председателя на Комисията  

В своя отговор на изказванията на евродепутатите председателят на ЕК Жан-Клод 
Юнкер обясни, че в момента текат интензивни преговори с Турция за либерализиране на 

http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=e35feb73-a8a0-4772-8e33-a681008d8be3
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=29e590ab-9646-49c8-a99e-a681008f0e2e
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=fa8cc861-39b2-4a51-9d54-a681009495c7
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=dbfff7a6-a21d-43f8-9150-a6810093211b
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=adeea281-5b9d-4a14-8987-a6810094c242
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=249421bd-1a98-4938-bbef-a6810095bd1e
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=d48e264e-00e1-4354-b5a7-a6810097434d
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=fd08b8c2-7265-4c24-be5c-a681009754c7
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=d105e491-2230-4b58-883c-a6810099f77b
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=03620cfe-4786-4d7b-bb1e-a68100a9a0db
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=03620cfe-4786-4d7b-bb1e-a68100a9a0db
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визовия режим, но всички предварителни условия трябва да бъдат изпълнени. Например, 

законът за тероризма трябва да бъде променен. Що се отнася то социалния стълб, за сега 

Комисията провежда консултации. 
 

 
 

Източник: страницата на Европейския парламент 
 

 
 

 

Събития в Народното събрание 

Събития от изминалата седмица 

 

 
Председателят на Народното събрание Цецка Цачева разговаря с председателя 

на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа Педро Аграмунт 
 

 

Председателят на Народното събрание Цецка Цачева разговаря с председателя на 

Парламентарната асамблея на Съвета на Европа Педро Аграмунт. Двамата се срещнаха 
преди началото на втория ден от Европейската конференция на председателите на 

парламенти в Страсбург, организирана от ПАСЕ. 
Темата на форума днес е "Мобилизация на парламентаристите срещу омразата, за 

общество на интеграция и без дискриминация”. Основни лектори са председателят на 
Бундестага на Германия Норберт Ламерт и посланикът на Съвета на Европа в 

инициативата „Не на омразата” Анн Брасьор. 
Председателят на парламента Цецка Цачева поздрави Педро Аграмунт за 

отличната организация на форума и отбеляза, че темите на конференцията са 

изключително актуални в днешните нелеки за Европа времена, още повече за България 
като държава – външна граница на ЕС. Справянето със съвременните предизвикателства 

изисква общи и координирани усилия и действия на всички европейски правителства и 
парламенти, добави тя. 

Цецка Цачева благодари за личната подкрепа на Педро Аграмунт за инициативата 
на българската делегация в ПАСЕ от 2015 г., целяща препотвърждаване на най-високо 

равнище на принципите на европейското единство и сътрудничество чрез свикване на 
Четвърта среща на държавните и правителствени ръководители на страните- членки на 

Съвета на Европа. 
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Високо оценяваме вашето предложение, това е една чудесна идея, заяви Педро 

Аграмунт. Той допълни, че се работи по тази инициатива и изрази надежда тя да се 

реализира, защото Европа има нужда от нея. 
На срещата председателят на Народното събрание засегна и въпроса за 

продължаващия постмониторинг на ПАСЕ за България. Независимо, че с приемането на 
последната резолюция на Асамблеята от 2013 г. за постмониторинга на България 

областите на наблюдение бяха ограничени до три, продължаващият мониторинг за нас е 
силно притеснителен, особено като се има предвид, че България е единствената държава-

членка на ЕС, която е подложена на такова наблюдение, отбеляза Цецка Цачева. Според 
нея, ако обективно се прецени напредъкът в тези области, постмониторингът трябва да 

приключи. Очакваме усилията и постиженията ни да бъдат оценени и да получим по-

конкретна перспектива за приключване на посмониторинговия диалог, добави 
председателят на българския парламент. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Предстоящи събития  
 

20/09/2016 
13:00 Заседание на Комисия по правни въпроси  

 

 

 
 

 
 

Годишна работна програма   

 

 
 

 
Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския 

съюз (2016 г.) 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2331/sittings/ID/8364
http://www.parliament.bg/pub/EUBUL/reshenie_2016.pdf
http://www.parliament.bg/pub/EUBUL/reshenie_2016.pdf
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Новини от България свързани с ЕС 
 
 

Европейският съюз ще предостави 160 млн. евро 
на България за управление на границите 

 

 
Европейската комисия одобри искането на 

България за спешна помощ и отпусна 108 милиона евро 
за управление на границите и справяне с бежанския 

поток. Решението следва изявлението на председателя 
на Европейската комисия Жан Клод Юнкер в края на 

среща на 27-те държавни и правителствени 
ръководители от ЕС в Братислава, която се проведе на 16 септември 2016 г.,  и е в 

резултат на постоянните контакти на ЕК с българските власти през последните месеци. 

Жан-Клод Юнкер, председател на ЕК: „България няма да бъде оставена сама и 
това е благодарение на многобройните интервенции на българския премиер. По време на 

разговорите днес Европейският съвет реши 108 млн. евро да бъдат отпуснати за нуждите 
на България. Целта ни е тази сума да достигне 160 млн. евро, каквото е искането на 

българския премиер Бойко Борисов. Следващите дни и седмица ще направим 
необходимото, ще намерим механизмите, за да намерим тези средства”, подчерта 

председателят на Европейската комисия. 
През последните седмици дискутираме непрестанно ситуацията с българския 

премиер и какво трябва да се направи. Коментирах и в сряда по време на речта ми, че за 

Българи трябва да бъдат изпратени 200 офицери на Фронтекс и също така да бъдат 
осигурени веднага пари за коли, които са необходими за охрана на границата.“ 

Бойко Борисов: „Не мога да си спомня досега страната ни да е посочвана с отделно 
решение и целево да се направи нещо за България. Доволен съм от желанието и 

амбициозността на всички нас да се отговори на популизма и национализма.“ 
„Днес (16 септември – бел.ред) видях в колегите желание и амбиция в Европа да 

става още по-добре. България е пример, че след като посочихме проблема, може и бързо 
да действа Европейската комисия.“ 

„Днес чешкият премиер Свободка каза, че иска във всяко публично изказване на 

колегите, което ще направят, да се посочи, че заради добрата работа България ще бъде 
поощрявана. Това е оценка за работата ни.“ 

Димитрис Аврамопулос, комисар за миграцията и вътрешните работи, каза: "От 
самото начало Комисията подкрепя всички страни членки, за да се справят с бежанската 

криза и България не е изключение. Оценяваме високо усилията и ангажимента на 
българските власти в работата им по управление на външната граница на Европейския 

съюз. Бързото обработване на молбата на българските власти показва, че сме готови да 
отпуснем допълнителна помощ, когато тя е необходима, и че България, като външна 

граница, получава пълната ни подкрепа. Външната граница на една страна членка е 

външна граница на целия Европейски съюз." 
Средствата ще бъдат използвани, за да се подкрепи управлението на бежанските 

потоци, да се подобри капацитета на службите, които работят с бежанци и да се засилят 
наблюдението и контрола по границата. 
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Комисията ще продължи и с бързата оценка на получено от България 

допълнително заявление за спешна помощ в размер на още 52 милиона евро. 

Европейската комисията и агенциите на Европейския съюз вече оказват финансова 
и оперативна помощ на България. Общо 173 служители по линия на Фронтекс са в 

България след искане за помощ от страна на българските власти, подадено в края на 
юли. Както председателят Жан-Клод Юнкер обяви в речта си за Състоянието на съюза на 

14 септември, Комисията – заедно с Фронтекс и страните членки – работи да осигури 
поне 200 допълнителни граничари и най-малко 50 нови патрулни коли за охрана на 

границите от октомври 2016 г. 
До момента Комисията е одобрила 12 милиона евро спешна допълнителна помощ 

за България за справяне с бежанската криза. Те са насочени към осигуряване на подслон, 

храна и лекарства на пристигащите бежанци, както и екипировка на българските 
гранични полицаи. В допълнение страната има достъп до 91 милиона евро за миграция и 

опазване на външните граници на ЕС за периода 2014-2020. 
 

 
 

Източник: Europe.bg 
 

 

 
 

  

Новини от европейските институции  

Събития от изминалата седмица в европейските институции 

 
Седмицата в Европейския парламент  

 
 

Парламентът приканва полското 

правителство да разреши конституционната 
криза 

 
Зачитането на върховенството на закона в 

Полша бе тема на нов дебат в Европейския 
парламент на 13 септември 2016 г., осем месеца 

след първата дискусия. Европейската комисия 
настоява, че пречките пред нормалната работа на 

Конституционния съд в страната не са 

отстранени. В дебата някои депутати подкрепиха позицията на Комисията, като 
подчертаха, че тя цели защитата на общите демократичните принципи в ЕС; други обаче 

заявиха, че случващото се е атака срещу демократично избрано правителство.  
Борба за демократични принципи 

В своите препоръки към Полша, публикувани през юли 2016 г., Европейската 
комисия изтъква три основни проблема относно Конституционния съд. Първият засяга 

състава на съда: Комисията посочва, че на трима съдии, избрани от предишния състав на 
полския парламент, се отказва встъпване в длъжност. На второ място, Комисията изтъква, 

че някои решения на съда не се публикуват в официалния държавен вестник, и настоява, 

че това трябва да става автоматично. Освен това новоприетият закон за Конституционния 
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съд от юли 2016 г. повдига опасения, че новите правила ще попречат на съда да върши 

ефективно работата си. 

Първият заместник-председателят на Комисията Франс Тимерманс посочи в своето 
изказване в пленарна зала, че „към момента спорът остава неразрешен“ и добави, че 

Комисията е готова да продължи диалога с властите във Варшава. 
Говорейки от името на Съвета на ЕС, словашкият държавен секретар по 

европейските въпроси Иван Корчок подчерта значението на върховенството на закона и 
независимостта на съдебната система като принципи на Европейския съюз. 

„Ние трябва да помним, че това не е дебат против или за Полша. Тук става въпрос 
за злоупотребите на настоящото полско правителство, които представляват заплаха за 

върховенството на закона и в крайна сметка ще се обърнат срещу самото полско 

общество“, каза Януш Левандовски (ЕНП, Полша). „Съвсем нормално е, че Европейският 
парламент изразява тревогата си“, допълни той. 

От името на групата на социалдемократите Джани Питела (С&Д, Италия) се обърна 
към хората в Полша: „Ние се борим за вас и с вас, не срещу вас. Ние се борим за 

демокрация“. 
Софи ин‘т Велд (АЛДЕ, Холандия) говори за значението на случая с Полша: 

„Въпросът опира до ядрото на това, което представлява Европейският съюз - 
върховенството на закона, основните права, демокрацията.“ 

Барбара Спинели (ЕОЛ/СЗЛ, Италия) отхвърли обвиненията за атака срещу 

полското правителство: „Не мисля, че се намесваме в полски въпроси. Ние напомняме, че 
има стандарти, които всички са приели с ратифицирането на европейските договори“. 

Юдит Саргентини (Зелени/ЕСА, Холандия) изрази опасения, че след като Полша се 
е борила усилено в близките десетилетия, за да се превърне в демократична страна, сега 

тя се насочва „в обратната посока“. 
Критики към Комисията 

Някои депутати разкритикуваха действията на Комисията и подчертаха, че те се 
отразяват зле върху репутацията на Европейския съюз. 

Ришард Легутко (ЕКР, Полша) попита защо се провежда дебат за Полша в момент, 

в който ЕС се сблъсква с толкова сериозни предизвикателства като Брекзит. „Вие не 
можете да приемете факта, че има партии и правителства, които имат различно мнение. И 

че те имат пълното право да изразяват мненията си“, каза той. 
„Оставете Полша на мира. Целият дебат е брутална атака срещу моето отечество“, 

заяви Роберт Ивашкевич (ЕСПД, Полша). „Проблемът на Европа не е с Полша, а с 
катастрофалните политики на европейските елити и на Меркел и Оланд“. 

Според Станислав Жултек (ЕНС, Полша) „Комисията е забравила своята роля. 
Комисарите искат да управляват тази страна; те искат да овладяват или да свалят 

правителства“. 

Независимият депутат Золтан Балцо (Унгария) посочи, че „ние се намесваме в 
политиката на Полша“ и че по този начин „вървим напред по пътя към разрушаването на 

ЕС“. 
Европейският парламент прие резолюция на 14 септември 2016 г., приканваща 

полското правителство "да намери решение на конституционната криза в страната и 
компромис" в съответствие с препоръките на Европейската комисия. 
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Широка подкрепа за решението на Комисията относно „Епъл“ 
 

 
Комисарят по конкуренцията Маргрете Вестагер получи широка подкрепа от 

евродепутатите по време на дебата относно решението на Комисията, според което 
данъчните облаги, които Ирландия е предоставила на Apple Inc., позволявайки на 

компанията да плаща значително по-малко данъци, от други компании, представляват 

незаконна държавна помощ.  
Някои евродепутати критикуваха плановете на „Епъл“ и Ирландия да обжалват 

решението, според което Ирландия трябва да си възстанови 13 млрд. евро в неплатени 
данъци, плюс лихви. Г-жа Вестагер призна, че те имат право да обжалват, като добави: 

„Но решението, което взехме, е солидно и ние ще го защитим в съда.“ 
Г-жа Вестагер призова за повече прозрачност относно основните данни на 

мултинационалните компании. Тази информация трябва да стане обществена, каза тя, 
като посочи скорошното предложение на Комисията за обществено докладване страна по 

страна относно броя персонал, реализираните печалби и платените данъци на 

компаниите. 
Допълнителна информация 

Комисията изчисли, че селективното отношение на ирландските данъчни власти е 
позволило на „Епъл“ да плаща ефективна корпоративна данъчна ставка от 1% от 

европейските си печалби през 2003 г., което е намаляло до 0.005% през 2014 г. 
Комисията смята, че това е незаконно според правилата на ЕС за държавни 

помощи, защото дава на „Епъл“ значително предимство спрямо други компании, 
подлежащи на същите национални данъчни правила. 

Комисията реши, че Ирландия трябва да си събере неплатените от „Епъл“ данъци 

от 2003 до 2014 г., възлизащи на 13 млрд. евро, плюс лихвите. Ирландия оспорва това 
решение. 

След изслушвания на представители на мултинационални компании, включително 
„Епъл“, специалната комисия на ЕП за данъчните постановления, създадена в отговор на 

разкритията „Люкслийкс“ от ноември 2014 г., представи дълъг списък с препоръки за по-
справедливо и прозрачно корпоративно данъчно облагане в Европа. 

 

Нов европейски пътен документ улеснява връщането на граждани на трети 

държави 
 

  Предложение на ЕК за стандартизиран европейски пътен документ, който да 
ускори връщането на граждани на трети страни, пребиваващи незаконно на територията 

на държавите членки на ЕС, без наличието на валидни паспорти или лични карти, беше 

прието от Парламента в четвъртък, 15 септември 2016 г.  
Ключова цел за европейските депутати бе да засилят характеристиките за 

сигурност и техническата защита на формуляра, така че да насърчат неговото признаване 
от трети страни. За да влезе в сила, новата регулация трябва да бъде одобрена и от 

Съвета на министрите. 
Към момента органите на трети страни трудно признават пътните документи за 

връщане предоставени от държавите-членки поради различни причини, включващи 
липсата на подходящи стандарти за сигурност, както и заради различаващите се формати 

на тези документи, се отбелязва в резолюцията на парламента, одобряваща регулацията. 

http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20160909IPR41791/opa.eu/rapid/press-release_IP-16-1349_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20151210IPR06812/ep-spells-out-legal-steps-to-fight-aggressive-corporate-tax-planning-and-evasion
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Проекторезолюцията, съставена от Юси Хала-ахо (ЕКР, Финландия), беше приета с 

494 гласа „за“, 112 „против“ и 50 „въздържал се“ 

 
Статистиката на Европейската комисия също посочва, че през 2014 г. в ЕС по-малко от 

40% от решенията за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни са 
били изпълнени. 

„Ниският процент на изпълнените решения за връщане подкопава сериозно 
доверието на нашите граждани в европейските политики за даване на убежище и 

имиграция. Това също така насърчава злоупотребите със системите за даване на убежище 
в Европа. Макар че стандартизираният формуляр за връщане на незаконно пребиваващи 

граждани на трети страни не е магическо решение, той е една стъпка във вярната посока, 

когато става въпрос за прилагане на съществуващото законодателство и решения“ каза г-
н Хала-ахо. 

Подобрени характеристики за сигурност 
Новата регулация предвижда общ формат за европейски пътен документ, 

обновявайки необвързващата препоръка на Съвета от 1994 г. За да се предотврати 
подправянето и фалшификациите, хармонизираните формати на формуляра за пътни 

документи за връщане ще прилагат същите стандарти за сигурност, като водни знаци, 
които са били приети през 2002 г. за издаването на визи от страните-членки на ЕС на 

лица без валидни пътни документи. 

Следващи стъпки 
Законодателният проект все още трябва да бъде одобрен и от Съвета на 

министрите, за да влезе в сила. Той ще влезе в сила на двайсетия ден от публикуването 
си в Официалния вестник на ЕС. 

 
 

 
 

 

 
Парламентът подкрепи сър Джулиан Кинг за комисар за 

съюза за сигурност 
 

 
Европейският парламент даде съгласие за 

кандидатурата на сър Джулиан Кинг за комисар за съюза за 
сигурност. Той беше номиниран от британското правителство, 

след като лорд Джонатан Хил подаде оставка след вота за 

Брекзит през юни 2016 г.  
Парламентът подкрепи назначението на сър Джулиан Кинг за комисар за съюза за 

сигурност чрез тайно гласуване с 394 гласа „за“, 161 гласа „против“ и 83 въздържали се. 
Комисията по граждански свободи в ЕП проведе открито изслушване на кандидата. 

Можете да гледате пълния запис тук. 
Парламентът трябва да бъде консултиран преди встъпването в служба на нов 

комисар (член 246 от ДФЕС). След като евродепутатите дадоха зелена светлина, 
държавите-членки могат окончателно да назначат кандидата. 

 

 
 

 
 

 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52015PC0668
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20160912-1900-COMMITTEE-LIBE
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Далай Лама в Европейския парламент: „Аз съм един от 
почитателите на духа на ЕС“ 

 

Тибетският духовен лидер Далай Лама посети 

Европейския парламент на 15 септември 2016 г., проведе 
среща с председателя на ЕП Мартин Шулц и участва в 

заседание на комисията по външни работи. Той изрази 

възхищението си от духа на Европейския съюз, тъй като по неговите думи той работи за 
общия интерес между хората. „Мисля, че този дух на Европейския съюз трябва да се 

разпространи към Африка и още по-далече по света“, каза той.  
„Ние всички сме човешки същества и трябва да работим заедно“, посочи Далай 

Лама при петата си визита в ЕП и призова за състрадание, обич, прошка, толерантност, 
вътрешен мир и самодисциплина. Той също така говори против прекаленото вторачване в 

различията между хората, тъй като това води до религиозни и националистки конфликти. 
След срещата си с Далай Лама Мартин Шулц заяви: „Ние обсъдихме нашироко 

световните дела и ситуацията с правата на човека по света. Благодаря дълбоко на Далай 

Лама за този честна, открита, духовно обогатяваща и широка дискусия“. 
В приветствието си към госта председателят на комисията по външни работи в ЕП 

Елмар Брок (ЕНП, Германия) заяви: „Ние смятаме, че Вие сте велик религиозен водач във 
време на война и насилие. Това, което искаме да чуем, е послание за мир и състрадание. 

Това са ценности, които всички ние можем да подкрепим.“ 
 

 

Източник: страницата на Европейския парламент 

 

 

Седмицата в Съвета  

 

Бюджет на ЕС за 2017 г.: Съветът определя позицията си 

На 12 септември 2016 г. Съветът прие позицията си по проектобюджета на ЕС за 

2017 г. Основната цел на Съвета е да се гарантира, че наличните ограничени финансови 
средства са насочени към основните приоритети на ЕС. Това са мерките за справяне с 

миграционната криза и първопричините за нея, както и действията за стимулиране на 
европейската икономика и създаване на работни места. Като цяло целта на Съвета е да 

се осигури устойчив и ефективен бюджет в условията на продължаващи бюджетни 
ограничения. 

„Вярвам, че позицията на Съвета отразява балансиран подход, който води до най-
ефективно използване на средствата от бюджета на ЕС при сегашните обстоятелства и 
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ограничения. При този подход наличните финансови средства са насочени към текущите 

ни приоритети, осигурена е достатъчна финансова гъвкавост за реагиране на 

непредвидени нужди и се избягва ненужната тежест за националните бюджети на 
държавите членки, като стремежът е бюджетът да отговоря на действителните нужди. 

Уверен съм, че заедно с Европейския парламент можем да работим за постигане на 
устойчив бюджет“, заяви Вазил Худак, главен преговарящ по бюджета на ЕС на 

словашкото председателство на Съвета. 
Основни приоритети 

Съветът прие всички предложени от Комисията суми за справяне с миграционната 
криза. Във връзка с това по функция 3 (Сигурност и гражданство) е заложено увеличение 

с 4,9 % на бюджетните кредити за поети задължения и с 24,4 % на бюджетните кредити 

за плащания в сравнение с 2016 г. Съветът одобри също така предложените от Комисията 
суми по функция 4 (Глобална Европа) за мерки, свързани с миграцията, като например 

борбата с първопричините за миграцията. Съветът изрази съгласие и по отношение на 
сумите за хуманитарна помощ. 

С цел да се помогне за насърчаването на икономическия растеж и създаването на 
работни места, Съветът одобри увеличение на средствата по подфункция 1а 

(Конкурентоспособност за растеж и работни места) с почти 9 % под формата на бюджетни 
кредити за поети задължения и за плащания в сравнение с 2016 г. Това обхваща 

инструменти като Европейския фонд за стратегически инвестиции, програмата на ЕС за 

конкурентоспособност на предприятията и „Еразъм +“. 
Предпазливи намаления 

Освен тези основни приоритети, Съветът определи редица области, в които намали 
размера на увеличенията, предложени от Комисията. Това се отнася по-специално за 

бюджетните редове, за които въз основа на технически анализ Съветът стигна до 
заключението, че Комисията е надценила действителните нужди. Въпреки това 

програмите, които функционират добре или започват да дават резултати, като цяло са 
защитени. 

Освен това Съветът направи много внимателен преглед на всички административни 

разходи. Той призова другите институции на ЕС да положат максимални усилия за 
намаляване на персонала си с 5 % до 2017 г., както беше договорено през 2013 г. 

Обобщение на позицията на Съвета е изложено в таблицата по-долу: 
 

  Описание 1 2 2/1 

Бюджет за 

2016 г. 
(вкл. КБ 

№ 1—2/2016) 

Позиция на 

Съвета по ПБ за 
2017 г. 

Разлика 

(%) 

БКПЗ БКП БКПЗ БКП БКПЗ БКП 

1 Интелигентен и 

приобщаващ растеж 

69,8 66,3 74,3 56,1 +6,36% -15,31% 

1.a Конкурентоспособност за 
растеж и работни места 

19,0 17,4 20,7 19,0 +8,95% +8,89% 

1.б Икономическо, социално и 

териториално сближаване 

50,8 48,8 53,6 37,1 +5,39% -23,94% 

2 Устойчив растеж: природни 62,5 55,1 58,7 55,0 -6,02% -0,15% 
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ресурси 

3 Сигурност и гражданство 4,1 3,0 4,2 3,8 +4,84% +24,42% 

4 Глобална Европа 9,2 10,2 9,3 9,2 +1,74% -9,22% 

5 Администрация 8,9 8,9 9,3 9,3 +3,67% +3,70% 

Функции по МФР 154,5 143,5 155,8 133,4 +0,88% -7,04% 

Резерв за спешна помощ 0,3 0,3 0,3 0,3 +1,94% +1,94% 

Европейски фонд за 

приспособяване към 
глобализацията 

0,2 0,03 0,2 0,03 +2,00% -16,67% 

Фонд „Солидарност“ на 

Европейския съюз 

0,05 0,05 0,05 0,05 +0,00% +0,00% 

Специални инструменти 0,5 0,4 0,5 0,4 +1,78% +0,26% 

Общо бюджетни кредити 155,0 143,9 156,4 133,8 +0,89% -7,02% 

в млрд. евро; БКПЗ: бюджетни кредити за поети задължения; БКП: бюджетни кредити за 
плащания; КБ: коригиращ бюджет; ПБ: проектобюджет 

Следващи стъпки 
Ако до 27 октомври 2016 г. Европейският парламент приеме изменения на 

позицията на Съвета, от 28 октомври 2016 г. ще започне да тече триседмичен 
помирителен период. Целта на тази помирителна процедура е да се постигне съвместна 

позиция на двете институции по отношение на бюджета. Това следва да стане най-късно 

до 17 ноември 2016 г. 
Позиция на Съвета  

Съветът постига съгласие по позицията си относно бюджета на ЕС за 2017 г. 
(съобщение за печата)  

 
 

ЕС удължава срока на санкциите на ЕС във връзка с действията, насочени срещу 
териториалната цялост на Украйна 

 

Съветът удължи с 6 месеца прилагането на ограничителните мерки на ЕС във 
връзка с действията срещу териториалната цялост, суверенитета и независимостта на 

Украйна. Тези санкции включват замразяване на активите и забрана за пътуване на 146 
лица и 37 образувания. Действието им бе удължено до 15 март 2017 г. 

Първоначално мерките бяха въведени през март 2014 г., а последно действието им 
беше удължено през март 2016 г.Оценката на положението не оправда промяна в режима 

на санкциите, нито в списъка на лицата и образуванията, спрямо които се прилагат 
ограничителните мерки. Там, където се налагаше, беше актуализирана информацията и 

изложението на мотивите за включване в списъка по отношение на тези лица и 

образувания.  
Правните актове са достъпни в изданието на Официален вестник на ЕС от 16 

септември 2016 г. Решението беше прието чрез писмена процедура. 

http://www.consilium.europa.eu/register/bg/content/out/?typ=SET&i=ADV&RESULTSET=1&DOC_ID=11166%2F16&DOS_INTERINST=&DOC_TITLE=&CONTENTS=&DOC_SUBJECT=&DOC_SUBTYPE=&DOC_DATE=&document_date_from_date=&document_date_from_date_submit=&document_date_to_date=&document_date_to_date_submit=&MEET_DATE=&meeting_date_from_date=&meeting_date_from_date_submit=&meeting_date_to_date=&meeting_date_to_date_submit=&DOC_LANCD=EN&ROWSPP=25&NRROWS=500&ORDERBY=DOC_DATE+DESC
http://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2016/07/20-eu-budget-2017/
http://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2016/07/20-eu-budget-2017/
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В отговор на кризата в Украйна се прилагат няколко мерки на ЕС, включително:  

— икономически санкции, насочени срещу конкретни сектори на руската 

икономика, понастоящем в сила до 31 януари 2017 г.; 
— ограничителни мерки в отговор на незаконното анексиране на Крим и 

Севастопол, ограничени до територията на Крим и Севастопол, понастоящем в сила до 
23 юни 2017 г. 

Преглед на ограничителните мерки на ЕС в отговор на кризата в Украйна  
Русия: ЕС удължава срока на икономическите санкции с шест месеца  

Списък на лицата и образуванията, обхванати от ограничителните мерки на ЕС по 
отношение на териториалната цялост на Украйна (септември 2016 г.)  

 

 

Източник: страницата на Съвета 

 

 

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. 

 
 

http://www.consilium.europa.eu/bg/policies/sanctions/ukraine-crisis/
http://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2016/07/01-russia-sanctions/
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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Словашкото председателство на Съвета: какво очакват словашките 
депутати 

Уебсайт на словашкото председателство 

 

 

Новини от Европейската комисия 

 
Европейската комисия отпуска допълнителни 108 

милиона евро спешна помощ на България за управление на 
границите и справяне с бежанския поток 

 
 

Европейската комисия одобри искането на България за 
спешна помощ и отпусна 108 милиона евро за управление на 

границите и справяне с бежанския поток. Решението следва изявлението на председателя 
на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер в края на среща на 27-те държавни и 

правителствени ръководители от ЕС в Братислава и е в резултат на постоянните контакти 
на ЕК с българските власти през последните месеци. 

Димитрис Аврамопулос, комисар за миграцията и вътрешните работи, каза: "От 

самото начало Комисията подкрепя всички страни членки, за да се справят с бежанската 
криза и България не е изключение. Оценяваме високо усилията и ангажимента на 

българските власти в работата им по управление на външната граница на Европейския 
съюз. Бързото обработване на молбата на българските власти показва, че сме готови да 

отпуснем допълнителна помощ, когато тя е необходима, и че България, като външна 
граница, получава пълната ни подкрепа. Външната граница на една страна членка е 

външна граница на целия Европейски съюз." 
Средствата ще бъдат използвани, за да се подкрепи управлението на бежанските 

потоци, да се подобри капацитета на службите, които работят с бежанци и да се засилят 

наблюдението и контрола по границата. 
Комисията ще продължи и с бързата оценка на получено от България 

допълнително заявление за спешна помощ в размер на още 52 милиона евро.  
Европейската комисията и агенциите на Европейския съюз вече оказват финансова 

и оперативна помощ на България. Общо 173 служители по линия на Фронтекс са в 
България след искане за помощ от страна на българските власти, подадено в края на 

юли. Както председателят Жан-Клод Юнкер обяви в речта си за Състоянието на съюза на 
14 септември 2016 г., Комисията – заедно с Фронтекс и страните членки – работи да 

осигури поне 200 допълнителни граничари и най-малко 50 нови патрулни коли за охрана 

на границите от октомври 2016 г. 
До момента Комисията е одобрила 12 милиона евро спешна допълнителна помощ 

за България за справяне с бежанската криза. Те са насочени към осигуряване на подслон, 
храна и лекарства на пристигащите бежанци, както и екипировка на българските 

гранични полицаи. В допълнение страната има достъп до 91 милиона евро за миграция и 
опазване на външните граници на ЕС за периода 2014-2020. 
 

Източник: страницата на Представителството на Европейската комисия в 

България 

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
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Инициативи на ЕС  
 

 
Наградата „Сахаров“ за 2016 г.: номинациите са обявени 

 
Кандидатите, номинирани от депутати в ЕП за наградата 

„Сахаров“ за свобода на мисълта за 2016 г., станаха известни на 
15 септември 2016 г. Това са журналистът Чан Дюндар и други 

активисти за права на човека в Турция, лидерът на кримските 
татари Мустафа Джемилев, язидките Надя Мурад и Ламия Башар, 

разказали на света за сексуалните престъпления на ИДИЛ, и 
уйгурският дисидент Илхам Тохти. Носителят на наградата ще 

бъде избран от лидерите на политическите групи в ЕП през 

октомври 2016 г.  
Бившият главен редактор на турския ежедневник 

Cumhuriyet Чан Дюндар е задържан през ноември 2015 г., след 
като неговият вестник публикува разкрития, че турските разузнавателни служби са 

доставяли тайно оръжия на бунтовниците в Сирия. Чан Дюндар бе осъден по-късно на 5 
години и 10 месеца затвор за издаване на държавни тайни - присъда, която той обжалва. 

Срещу него също така е направен опит за убийство през май 2016 г., след което 
той напуска Турция. Чан Дюндар е номиниран от групите на Зелените/ЕСА, ЕСПД и 

ЕОЛ/СЗЛ. 

Мустафа Джемилев е бивш председател на Меджлиса (събранието на кримските 
татари) и дисидент в Съветския съюз, а понастоящем депутат в украинския парламент. В 

продължение на 50 години той защитава правата на човека и на малцинствата. Когато е 
на 6-месечна възраст, Мустафа е депортиран заедно със семейството си и с всички 

кримски татари в Централна Азия. Той получава възможност да се завърне по родните си 
места едва 45 години по-късно. След анексирането на полуострова от Русия г-н Джемилев 

отново е лишен от правото да влиза в Крим. Неговата номинация се поддържа от ЕНП и 
ЕКР. 

Надя Мурад и Ламия Башар са от иракското селце Кочо, което през лятото на 2014 

г. попада под контрола на ИДИЛ. Двете млади жени стават част от хилядите язидки, взети 
в плен от терористите и превърнати в секс робини. Те успяват да избягат от похитителите 

си и да разкажат историята за гоненията срещу язидите. Ламия Башар и Надя Мурад са 
номинирани от С&Д, а Надя Мурад е издигната отделно и от АЛДЕ. 

Илхам Тохти е мирен застъпник на правата на уйгурското малцинство в Китай. Той 
излежава доживотна присъда по обвинения за сепаратизъм заради основаването на 

уебсайта Uyghur Online, насърчаващ разбирателството между уйгурското малцинство и 
народността хан - основната етническа група в Китай. Г-н Тохти е номиниран от 

българския депутат Илхан Кючюк (АЛДЕ) и 42-ма други депутати. 

Кандидатите ще бъдат представени на съвместно заседание на комисиите по 
развитие и външни работи и подкомисията по правата на човека на 6 октомври сутринта. 

На 11 октомври 2016 г. съвместно гласуване на комисиите по развитие и външни 
работи ще определи трите кандидатури, от които ще бъде направен окончателният избор 

от лидерите на политическите групи. Носителят на наградата ще стане известен на 27 
октомври 2016 г. 

Наградата „Сахаров“ 
Наградата „Сахаров“ е учредена през 1988 г., за да почете усилията на личности и 

организации, борещи се за права на човека и за основните свободи. Миналата година тя 
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бе връчена на блогъра от Саудитска Арабия Раиф Бадауи, преследван заради 

либералните си възгледи. 

Номинации могат да бъдат правени от отделна политическа група или от поне 40 
депутати от различни групи в ЕП. Комисиите по външни работи и развитие в ЕП 

определят трима финалисти на база на номинациите, а след това лидерите на 
политическите групи в ЕП избират лауреата за годината 

 

 
Източник: страницата на Европейския парламент 

 

 

 

Документи на Европейската комисия 
 

Документи на ЕК получени в периода септември 2016 г. 

 
 
ПОСЛЕДНИ ДОКУМЕНТИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ 

ДОКУМЕНТ СИГНАТУРА ДАТА 

COM(2016)597  

COM(2016) 

597 
16/09/2016 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Междинен 

преглед/междинно преразглеждане на многогодишната финансова рамка за периода 2014—

2020 г. - Бюджет на ЕС, ориентиран към резултатите - {SWD(2016) 299 final}  

COM(2016) 

603 
15/09/2016 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ И СЪВЕТА 
- Повишаване на сигурността в свят на мобилност: подобряване на информационния обмен в 

борбата срещу тероризма и по-сигурни външни граници 

COM(2016) 

602 
14/09/2016 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (EC, Евратом) № 

1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020 

COM(2016) 

604 
14/09/2016 

Предложение за изменение на Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. 

между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, 

сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление 

COM(2016) 

606 
14/09/2016 

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

Решение (ЕС) 2015/435 относно мобилизирането на маржа за непредвидени обстоятелства  

COM(2016) 

607 
14/09/2016 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно гаранциите, които 

се покриват от общия бюджет - Състояние към 31 декември 2015 г. - {SWD(2016) 292 final}  

COM(2016) 

576 
13/09/2016 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно упражняването на 
правомощието за приемане на делегирани актове, предоставено на Комисията по силата на 

Регламент (ЕС) № 70/2012 от 18 януари 2012 г. относно статистическите отчети във връзка с 

автомобилен превоз на товари  

COM(2016) 

562 
12/09/2016 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за разрешаване на подписването, от името на Съюза, 

на Споразумението за сътрудничество между Европейския съюз и Агенцията за сигурност на 

въздухоплаването в Африка и Мадагаскар (ASECNA) относно развитието на спътниковата 

навигация и за предоставяне на свързаните с него услуги в областта на компетентност на 

ASECNA, в полза на гражданското въздухоплаване  

COM(2016) 

574 
12/09/2016 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване на Споразумение под формата на 

размяна на писма между Европейския съюз и Исландия относно допълнителни търговски 

преференции за селскостопански продукти 

COM(2016) 

563 
09/09/2016 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписване, от името на Европейския съюз, на 
Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Исландия относно 

допълнителни търговски преференции за селскостопански продукти  

COM(2016) 

564 
09/09/2016 

Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА за изменение с цел адаптирането му към 

техническия прогрес на приложение II към Директива 2009/48/ЕО на Европейския парламент 

и на Съвета относно безопасността на детските играчки, по отношение на оловото - 

COM(2016) 

560 
09/09/2016 
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{SWD(2016) 289 final}{SWD(2016) 290 final}  

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно прилагането на 

Директива 98/58/EО на Съвета относно защитата на животни, отглеждани за селскостопански 

цели 

COM(2016) 

558 
08/09/2016 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно дейностите на 
Фондацията за МСФО, ЕКГФО и PIOB през 2015 г.  

COM(2016) 
559 

08/09/2016 

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

Регламент (ЕС) № 99/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската 

статистическа програма за периода 2013 — 2017 г. чрез удължаване на програмата за 

периода 2018 — 2020 г. - {SWD(2016) 287 final} {SWD(2016) 288 final}  

COM(2016) 

557 
07/09/2016 

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

система на ЕС за сертифициране на оборудването за проверка за авиационна сигурност - 

{SWD(2016) 259 final}{SWD(2016) 261 final}  

COM(2016) 

491 
07/09/2016 

Изменено предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписване и временно прилагане на 

Споразумението за въздушен транспорт между Съединените американски щати, от една 

страна, Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, Исландия, от трета 

страна, и Кралство Норвегия, от четвърта страна, както и за подписване и временно 
прилагане на Допълнителното споразумение между Европейския съюз и неговите държави 

членки, от една страна, Исландия, от друга страна, и Кралство Норвегия, от трета страна, за 

прилагане на Споразумението за въздушен транспорт между Съединените американски щати, 

от една страна, Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, Исландия, от 

трета страна, и Кралство Норвегия, от четвърта страна 

COM(2016) 
552 

06/09/2016 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ 

ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ за прилагането на 

Директива 2006/21/ЕО относно управлението на отпадъците от миннодобивните индустрии и 

за изменение на Директива 2004/35/ЕО  

COM(2016) 

553 
06/09/2016 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за мобилизиране на 

средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със 

заявление EGF/2016/002 SE/Ericsson, подадено от Швеция 

COM(2016) 

554 
05/09/2016 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Годишен доклад за 

дейностите на Европейския съюз в областта на научните изследвания и технологичното 

развитие през 2015 г.  

COM(2016) 

522 
02/09/201 
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