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Тема на седмицата 
 

 

Европейската комисия одобри инвестиции за 
216 милиона евро по новата програма за 

граничните региони в България и Румъния 
 

Европейският комисар по въпросите на регионалната 

политика Корина Крецу прие новата трансгранична програма 

Interreg за Румъния и България. Програмата ще превърне 15 

гранични региона в България и Румъния в по-добри места за 

живеене, учене и работа и ще ги направи по-привлекателни за посещения и инвестиции. 

Общата стойност на инвестициите по програмата надхвърля 258 милиона евро, 

като финансирането от страна на Европейския съюз е в размер на близо 216 милиона 

евро по линия на Европейския фонд за регионално развитие. 

Програмата ще се съсредоточи върху следните пет приоритета: 

Подобряване на връзките в региона 

Повишаване на екосъобразността на региона 

Превръщане на региона в по-безопасно място 

Повишаване на квалификацията и приобщаване на жителите на региона 

Повишаване на ефикасността на региона 

Комисарят по въпросите на регионалната политика Корина Крецу заяви: „Хората, 

които живеят в тези гранични региони между България и Румъния, ще извлекат пряка 

полза от програмата, която приехме днес. Това е област от политиката на ЕС, в която 

съвместната работа и разрешаването на общите проблеми са от съществено значение. 

Налице са и значителни възможности, предлагани от близостта до река Дунав и 

Черно море. Тази програма, както и свързаните с нея проекти, ще помогнат на местните 

общности да се възползват от всички тези предимства.“  

Тя добави: „Тази година отбелязваме 25-годишнината от началото на 

трансграничните и трансрегионалните програми за сътрудничество Interreg на ЕС. Ето 

защо съм особено щастлива, че мога да обявя началото на тази нова програма, тъй като 

нашите проекти за сътрудничество са едни от тези, които най-ярко демонстрират 

конкретното действие на ЕС“.  

Някои очаквани резултати:  

Подобряване на плавателността на река Дунав и Черно море в трансграничния 

район. 

Създаване на нов модел за устойчиво възползване от природното и културното 

наследство на трансграничния район. 

Подобряване на съвместното управление и защита на обхванатите от Натура 2000 

територии. 

Увеличаване на капацитета за предотвратяване и управление на рисковете от 

бедствия в трансграничния район. 

Интегриране на трансграничния район по отношение на заетостта и трудовата 

мобилност. 

Увеличаване на капацитета за      сътрудничество и на ефикасността на 

публичните институции в трансграничния      район. 

Контекст:  
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15-те региона, участващи в Interreg V-A Румъния—България, са: 

в България: Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Добрич 

в Румъния: Констанца, Кълъраш, Гюргево, Телеорман, Долж, Мехединци, Олт 

Общ бюджет на програмата за сътрудничество: 258,5 млн. евро. 

Общо финансиране от ЕС (по линия на ЕФРР — Европейския фонд за регионално 

развитие): 215,7 млн. евро. 

Тази програма се управлява от румънското Министерство на регионалното 

развитие и публичната администрация. 

Петият програмен период 2014 — 2020 г. на Interreg разполага с бюджет от 10,1 

млрд. евро, инвестирани в над 100 програми за сътрудничество между региони и 

териториални, социални и икономически партньори. Този бюджет включва също така 

средствата по ЕФРР за участие на държавите членки в програми за сътрудничество по 

външните граници на ЕС, подкрепяни от други инструменти: 

60 програми за трансгранично      сътрудничество Interreg V-A по протежението на 

38 вътрешни граници на ЕС.      ЕФРР: 6 млрд. евро 

15 транснационални програми Interreg      V-B, които обхващат по-широки области 

на сътрудничество като региона на      Балтийско море, Алпите и Средиземноморския 

регион. ЕФРР: 2,1 млрд. евро 

Програмата за междурегионално      сътрудничество (INTERREG VC) и 3 програми 

за работа в мрежа (Urbact III, Interact III и ESPON)      обхващат всичките 28 държави 

членки на ЕС. Те      осигуряват рамка за обмен на опит между регионалните и местните 

органи в      различните страни. ЕФРР: 500 млн. евро 

12 програми за трансгранично      сътрудничество Interreg-Инструмент      за 

предприсъединителна помощ (ИПП). ЕФРР: 242 млн. евро 

16 програми за трансгранично      сътрудничество Interreg-Европейски      

инструмент за съседство (ЕИС). ЕФРР: 634 млн. евро. 

За повече информация  

Interreg V-A Румъния — България  

Резюме на оперативната програма, финансирана от фондовете на политиката на 

сближаване за периода 2014 — 2020 г.  

Сътрудничество между регионите и страните  

Европейско трансгранично сътрудничество  

Политиката на сближаване и България  

Туитър: Twitter: @EU_Regional@CorinaCretuEU#CohesionPolicy#crossborder#interreg 

 

 

 

 

 

 

Източник: страницата на Представителството на Европейската комисия в 

България 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:robg@mdrap.ro
mailto:robg@mdrap.ro
http://urbact.eu/
http://www.interact-eu.net/
http://www.espon.eu/main/Menu_Programme/Menu_ESPON2020Programme/
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/policy/cooperation/european-territorial/outside-the-eu/
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/policy/cooperation/european-territorial/outside-the-eu/
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/policy/cooperation/european-territorial/outside-the-eu/
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/policy/cooperation/european-territorial/outside-the-eu/
http://www.cbcromaniabulgaria.eu/index.php?page=programming_period_2014_2020
http://ec.europa.eu/regional_policy/country/prordn/search.cfm?gv_pay=ALL&gv_reg=ALL&gv_obj=ALL&gv_the=ALL&LAN=EN&gv_theobj=ALL&gv_per=3
http://ec.europa.eu/regional_policy/country/prordn/search.cfm?gv_pay=ALL&gv_reg=ALL&gv_obj=ALL&gv_the=ALL&LAN=EN&gv_theobj=ALL&gv_per=3
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/policy/cooperation/
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/policy/cooperation/european-territorial/cross-border/#1
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/information/publications/brochures-factsheets/2014/cohesion-policy-and-bulgaria
http://www.twitter.com/eu_regional
http://www.twitter.com/eu_regional
https://twitter.com/hashtag/CohesionPolicy?src=hash
https://twitter.com/hashtag/CohesionPolicy?src=hash
https://twitter.com/search?q=#interreg &src=typd
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Събития в Народното събрание 

Събития от изминалата седмица 
 

 

 

Народното събрание ще предостави на 

фондация „Васил Левски” документалната 

изложба "Европейските измерения на 

Освобождението на България" 

 

Народното събрание ще предостави на 

фондация „Васил Левски” подготвената по повод 

135-та годишнина от Освобождението на 

страната документална изложба "Европейските 

измерения на Освобождението на България". 

В навечерието на 11 февруари председателят на Народното събрание Цецка 

Цачева разговаря с ръководството на фондация „Васил Левски”. В документалната 

изложба, подготвена от Държавна агенция „Архиви”, са включени 14 табла, разказващи 

ключови за българския народ събития като Априлското въстание, дебаркирането на 

руските войски, битките за Плевен, Цариградската конференция, освещаването на 

Самарското знаме, Санстефанския мирен договор, Берлинския конгрес и Учредителното 

народно събрание. 

Директорът на музей „Васил Левски” – Карлово Дора Чаушева благодари на 

председателя на парламента за този благороден жест и отбеляза, че фондацията може да 

организира представянето на експозицията в различни населени места в България и в 

чужбина. 

От фондацията подариха на председателя на Народното събрание екземпляри от 

книгата “Васил Левски – Апостола на българската свобода”, която е издадена на осем 

езика – английски, немски, френски, испански, италиански, руски, унгарски и норвежки. 

По време на срещата бе потвърдена готовността на парламаментарната институция 

и на фондация „Васил Левски“ да продължат сътрудничеството си в реализирането на 

нови родолюбиви и патриотични инициативи. 
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Предстоящи събития  
 

18/02/2015 

09:00 Пленарно заседание  

18/02/2015 

14:00 Заседание на Комисия по икономическа политика и туризъм  

18/02/2015 

14:30 Заседание на Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта  

18/02/2015 

14:30 Заседание на Комисия по правни въпроси  

18/02/2015 

14:30 Заседание на Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения  

18/02/2015 

14:30 Заседание на Комисия по бюджет и финанси  

18/02/2015 

14:30 Заседание на Комисия по външна политика  

18/02/2015 

15:00 Заседание на Комисия по образованието и науката  

18/02/2015 

15:00 Заседание на Комисия по труда, социалната и демографската политика  

18/02/2015 

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

фондове  

19/02/2015 

09:00 Пленарно заседание  

19/02/2015 

14:00 Заседание на Комисия по енергетика  

19/02/2015 

14:30 Заседание на Комисия по бюджет и финанси  

19/02/2015 

14:30 Заседание на Комисия по културата и медиите  

19/02/2015 

15:00 Заседание на Комисия по отбрана  

 

 
 

Годишна работна програма   

 

 

Работна програма на Комисията за 2015 г. - Ново начало 

 

 

 

 

 

 

http://www.parliament.bg/bg/plenaryprogram/ID/835
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2328/sittings/ID/7263
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2339/sittings/ID/7254
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2331/sittings/ID/7271
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2342/sittings/ID/7258
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2330/sittings/ID/7266
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2333/sittings/ID/7262
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2338/sittings/ID/7260
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2337/sittings/ID/7259
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2347/sittings/ID/7255
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2347/sittings/ID/7255
http://www.parliament.bg/bg/plenaryprogram/ID/835
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2329/sittings/ID/7256
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2330/sittings/ID/7267
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2343/sittings/ID/7265
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2334/sittings/ID/7270
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23664/
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Новини от България свързани с ЕС 
 

 

 

 

 

 

 

51% от българите имат положителна представа за 

Европейския съюз 

 

 

 

51% от българите имат положителна представа за 

Европейския съюз, показва редовното проучване на 

Евробарометър за обществените нагласи в ЕС. С 

негативно мнение са 18%, а с неутрално – 30%. Средно 

за всички страни-членки положителните нагласи са с около 10 пункта по-ниски – 39%, 

като по-позитивно отношение към ЕС от българите има само в Полша (61%), Румъния 

(59%) и Ирландия (53%), съобщават от ЕК. 

Три четвърти (75%) от сънародниците ни смятат, че Европейският съюз влияе 

благоприятно на създаването на работни места в Европа, а 62% вярват, че той подобрява 

качеството на живот на континента. 

Според 49% от българите нещата в Съюза се развиват в положителна посока, 

докато само 11% са на обратното мнение. Като основни проблеми, пред които е изправен 

ЕС, българите посочват най-често имиграцията (35%), икономическата ситуация (27%), 

тероризма (18%), безработицата (13%). 

Що се касае до икономическата ситуация в България, делът на имащите 

положителни нагласи отбелязва лек ръст (от 14% на 18%) в сравнение с пролетта на 

миналата година. Негативните настроения обаче също нарастват – от 24% на 30%, докато 

неможещите да преценят намаляват от 47% на 40%. 

 

 

 

 

 

Източник: Europe.bg 
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Новини от европейските институции  

Събития от изминалата седмица в европейските институции 

 
Седмицата в Европейския парламент  

 

 

 

Отвличане на дете от негов родител: депутати се обявяват за 

правна яснота 

 

Когато един родител неправомерно отведе детето си зад 

граница, другият се изправя пред тежка съдебна битка. Над 90 

страни, включително всички членки на ЕС, са подписали Хагската 

конвенция от 1980 г., която осигурява правна рамка за бързо 

връщане на отвлечени деца. Членовете на ЕП ще обсъдят на 10 февруари и ще гласуват 

на следващия ден относно присъединяването на още осем страни към Конвенцията. В 

същото време някои се обявяват за повече сътрудничество и яснота за решаването на 

подобни случаи.  

Парламентът се очаква да предложи на страните-членки официално да признаят 

присъединяването на Габон, Андора, Сейшелските острови, Русия, Албания, Сингапур, 

Мароко и Армения към Хагската конвенция за отвличането на деца. 

„Конвенцията ни предоставя ефективни начини за разрешаване на подобни 

спорове между страни“, заявява Хейди Хаутала (Зелени/ЕСА, Финландия), която е 

подготвила препоръката на ЕП. Тя обаче добавя, че може да се направи и повече: 

„семейното право не е хармонизирано в ЕС, но може би трябва да бъдат направени някои 

стъпки. Хармонизацията или поне изясняването на ключови понятия като обичайно 

местоживеене или родителски права могат да помогнат на страните-членки да 

разрешават случаите на отвличания по-ефективно.“ 

Посредничество на ЕП 

Отвличането от родител е налице, когато дете е неправомерно отведено от 

обичайното му местоживеене без съгласието на другия родител, с което са нарушени 

родителските права или правото на достъп. 

През 1987 г. Европейският парламент създава служба, която се занимава с 

посредничество по международни случаи с отвличане на деца от родител. 

Заместник-председателката на ЕП Марейд Макгинес (ЕНП, Ирландия) изпълнява 

функцията на медиатор на ЕП. Тя обяснява, че задачата й е да се „увери, че правата на 

детето са защитени, докато родителите постигнат съгласие за децата си“. „Интересите на 

детето често се пренебрегват, когато родителите спрат да си говорят или спорят за това 

къде да бъде отглеждано то. В такива случаи имаме нужда от точни напътствия и правна 

яснота“, допълва г-жа Макгинес. 
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Депутатите обсъдиха борбата с тероризма, Украйна и Еврото пред Срещата на 

върха 

 

За повече информация натиснете ТУК 

 

 

Парламентът обсъди хуманитарната криза в Сирия и Ирак и ситуацията в Йемен 

 

За повече информация натеснете ТУК 

 

Отмар Карас за отношенията с Русия: Трябва да 

можем да обсъждаме проблемите 

 

Страни от ЕС подновиха преговорите с Русия за 

намаляване на напрежението и постигане на мир в 

Украйна. 

На 9 февруари 2015 г. комисията по външни работи 

в ЕП обсъди ситуацията с ръководителя на комисията по 

международни въпроси в руската Дума Алексей Пушков. След заседанието разговаряхме 

с Отмар Карас (ЕНП, Австрия), председател на делегацията на ЕП за връзки с Русия. Той 

прикани Москва да спазва международното право и изрази надежда за напредък в 

усилията за мир.  

За повече информация натиснете  ТУК 

 

 

 

ЕП подкрепя световен форум за годишен технически 

преглед на Интернет 

 

Интернет също има нужда от редовен технически преглед. 

Всяка година представители на правителствата, индустрията и 

граждански организации се събират в рамките на Форума за 

управление на Интернет, за да обсъждат технически стандарти и гладкото 

функциониране на Мрежата. Тази инициатива на ООН сега трябва да бъде подновена. 

Европейският парламент прие резолюция на 11 февруари 2015 г. в подкрепа на 

нов мандат и призова за допълнителни ресурси за форума.  

Управлението на Интернет е термин, който описва световните споразумения за 

функционирането, достъпа и технологичните стандарти за Интернет. Въпроси като 

осигуряването на равен достъп и сигурност за всички се обсъждат всяка година на 

световно ниво на Форума за управление на Интернет. 

http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/content/20150206IPR21205/html/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%8A%D0%B4%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D0%B8-%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%A1%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%85%D0%B0
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/content/20150206IPR21206/html/%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%B1%D1%81%D1%8A%D0%B6%D0%B4%D0%B0-%D1%85%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0-%D0%B2-%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BA-%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D0%99%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/content/20150210STO22008/html/%D0%9E%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%80-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%A2%D1%80%D1%8F%D0%B1%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BC-%D0%B4%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%8A%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5
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Парламентът призова в резолюцията си от 11 февруари 2015 г. Общото събрание 

на ООН да поднови мандата на форума, да заздрави финансирането му и да запази 

сегашния модел на управление с участието на множество заинтересовани страни. 

Заместник-председателят на Комисията по въпросите на единния дигитален пазар 

Андрус Ансип приветства подкрепата на ЕП: „Нашата обща цел е да направим така, че 

Интернет да остане наистина световен ресурс, а не да попадне в ръцете на отделни 

икономически или политически интереси. Интернет е за всички“. 

Следващото заседание на Форума за управление на Интернет ще се проведе в 

Бразилия от 10 до 13 ноември 2015 г. 

 

 

Парламентът подкрепи обозначаването на 

произхода на месото в преработените храни 

 

Произходът на месото, използвано като съставка в 

преработените храни, като например лазанята, трябва да 

бъде обозначен на етикета, заявиха депутатите в сряда, 

11 февруари 2015 г. Те призоваха Комисията, която 

публикува доклад по въпроса в края на 2013 г., да 

предложи законодателни промени, за да се възстанови 

доверието на потребителите след скандала с конското месо и други случаи на измами с 

храни.  

Резолюцията, която беше приета с 460 гласа, срещу 204 „против“ и 33 „въздържал 

се“, призовава в законодателното си предложение Комисията да се придържа към 

доклада си от 2013 г., според който трябва задължително да се посочва страната на 

произход на месото, използвано в преработените храни, за да се гарантира прозрачност 

по цялата хранителна верига и по-добро информиране на европейските потребители, за 

да се възстанови доверието им. 

„След скандала с конското месо, сега зависи от нас да си върнем доверието на 

потребителите. Ние искаме Комисията да излезе със законодателно предложение за 

задължително поставяне на страната на произход на етикетите, тъй като това ще помогне 

да се увеличи прозрачността и да се осигури ясна и пълна информация за 

потребителите“, заяви председателят на Комисията по околна среда Джовани Ла Виа. 

„Разбира се трябва да гарантираме, че това няма да доведе до допълнителна тежест за 

малките и средни предприятия от сектора“, добави той. 

Депутатите изразиха загрижеността си за вредите, които хранителните измами 

нанасят на потребителското доверие и здраве, както и на функционирането на 

хранителната верига и на цените на селскостопанска продукция. 

Нека потребителят избер 

Европейските депутати подчертаха, че Докладът на Съвета (от 17.12.2013 г.) 

признава, че 90% от запитаните потребители считат за важно произходът на месото в 

преработените храни да бъде упоменат на етикета. Това е един от факторите, които 

повлияват на потребителското поведение, посочиха депутатите. 

Влиянието върху цените изисква по-детайлна проверка  

Оценката на Френската потребителска организация за влиянието върху цените се 

различава чувствително от доклада на Комисията. Депутатите поискаха да бъде 

представена по-ясна картина. Оценката трябва да се направи в сътрудничество с 

потребителски организации и не трябва да бави законодателното предложение, добавиха 

те. 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/docs/com_2013-755_en.pdf
http://image.quechoisir.org/var/ezflow_site/storage/original/application/3f1402f4ae15dd44be401127361bd6a7.pdf
http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/docs/com_2013-755_en.pdf
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Защитата на данните трябва да съпътства 

разкриването на информация за пътниците 

 

В резолюция, приета в сряда, 11 февруари 2015 

г.депутатите се обявиха за дерадикализиращи програми, 

засилване на контрола по външните граници на Шенген и 

по-добър информационен обмен между държавите членки, 

за да бъде ЕС защитен от тероризма и едновременно да 

запази правата на гражданите.  

Парламентът призовава европейските страни да придвижат по-бързо 

законодателния пакет за защита на данните, за да могат преговорите по него да текат 

паралелно с тези за данните на пътниците (PNR данни) и по този начин да се изготви 

цялостен пакет от правила за защита на информацията. 

Общата резолюция бе приета с 532 гласа „за“, 136 „против“, а 36 гласуваха 

„въздържал се“. 

Антитерористичните мерки не бива да застрашават основните права 

Депутатите обещаха да работят „в посока финализиране на директива за PNR в ЕС 

до края на годината“ и насърчиха държавите членки да постигнат напредък по 

законодателния пакет за защита на данните, за да може преговорите по двете 

предложения да се провеждат паралелно. Целта е да се гарантира, че събирането и 

споделянето на данни се основава на съгласувана рамка за защита на информацията, 

която предлага задължителни стандарти за защита в рамките на ЕС. 

Парламентът настоя още Комисията да направи оценка на последиците от отмяната 

на Директивата за задържането на данни от страна на Европейския съд и да потърси 

мнението на независими експерти за „необходимостта и пропорционалността“ на 

предложението за PNR данните. 

Овладяване на риска от „чуждестранните бойци от ЕС“ 

Депутатите искат комплексен подход за овладяване на радикализма, призовавайки 

страните членки да: 

инвестират в образователни и социални програми, насочени към корените на 

радикализма 

противодействат на зараждането на терористични действия в онлайн 

пространството 

предотвратят набирането на бойци от страна на терористичните организации 

попречат на финансовата подкрепа и трафика на оръжие към терористите 

създадат програми за дерадикализация 

Засилване наконтрола повъншните граници 

Депутатите призоваха държавите членки да предотвратят движението на 

заподозрени в терористична дейност чрез укрепване на контрола по външните граници. 

Те отхвърлиха категорично опасенията за суспендиране на Шенгенската система и 

насърчиха страните да засилят съществуващите правила и да използват по-ефективно 

Шенгенската информационна система (ШИС) и Разширените информационни системи за 

пътнически данни (APIS). Беше повторено, че целенасочени проверки вече ще могат да 

се извършват на отделни лица при преминаване на външните граници на ЕС. 

Подобряване на сътрудничеството и обмена на информация 

Държавите членки трябва да подобрят обмена на информация между 

правоприлагащите органи и агенциите на ЕС. По-конкретно те трябва да гарантират, че 

техните национални органи предоставят на Европол адекватна информация, посочиха 
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европейските представители. Те заявиха, че страните членки предоставят на Европол и 

Евроюст само 50% от информацията относно тероризма и организираната престъпност. 

Бяха подкрепени плановете за създаване на европейска платформа за борба с 

тероризма в рамките на Европол, за да увеличи максимално оперативния, технически и 

разузнавателен обмен. 

 

 

Сирия и Ирак: „Думите не са достатъчни, за да 

помогнем на хората в региона“ 

 

Депутатите в Европейския парламент заклеймиха 

насилието на радикалната групировка „Ислямска 

държава“ и призоваха за повече подкрепа за жертвите в 

Близкия Изток. Заради продължаващия конфликт над 20 

милиона души от Сирия и Ирак се нуждаят от хуманитарна 

помощ по оценки на Комисията. По време на дебата на 11 

февруари 2015 г. за хуманитарната криза в тези страни 

депутати поискаха мерки срещу европейските граждани, включващи се в екстремистки 

групи, и се обявиха за сътрудничество със страни от региона.  

Комисарят за хуманитарната помощ Христос Стилианидис описа ситуацията в Ирак, 

Сирия и съседните страни като „опустошение“. Той представи новата инициатива на 

Комисията, която ще осигури допълнително 1 млрд. евро за облекчаване на кризата. 

Председателят на комисията по външни работи в ЕП Елмар Брок (ЕНП, Германия) 

призова за по-широка коалиция срещу екстремистите: „Катар, Иран, Турция - всеки 

трябва да бъде част от коалицията, за да се сложи точка на онова, което прави „Ислямска 

държава“ там“. 

За Виктор Бощинару (С&Д, Румъния) ситуацията в региона е „една от най-тежките 

хуманитарни кризи в съвременната история“. „Думите не са достатъчни, за да помогнем 

на хората в региона. Трябва да разчитаме на Комисията и международната общност, а 

местните и регионалните организации имат важна роля“. 

Чарлз Танък (ЕКР, Великобритания) призова за мерки срещу европейските 

граждани, участващи в „Ислямска държава“ и други екстремистки групи: „Трябва да 

координираме събирането и споделянето на разузнавателна информация и да се уверим, 

че има законови основания в страните-членки да се преследват онези, които са 

извършвали зверства, включително отвличания, бомбени атаки, ритуални екзекуции на 

пленници“. 

Марите Схаке (АЛДЕ, Холандия) обърна внимание на липсата на помощ и 

образование за младите хора в региона. „Кога рискът от изгубено поколение се превръща 

в мрачна действителност? Не можем да позволим това да се случи“, посочи тя и призова 

за увеличаване на усилията на ЕС и за сътрудничество с партньорите от Близкия Изток. 

Хавиер Кусо Пермуй (ЕОЛ/СЗЛ, Испания) поиска да бъде спряна подкрепата за 

военни групировки и изкупуването на петрол: „Ние трябва да спрем да финансираме 

каквито и да е военни групировки и да не купуваме петрол от полетата под контрола на 

„Ислямска държава““. 

Алън Смит (Зелени/ЕСА, Великобритания) заяви, че "„Ислямска държава" е 

последица толкова, колкото и причина“ за проблемите в региона. „Ръцете на ЕС са по-

чисти от тези на повечето страни-членки и затова подкрепяме [Комисията] в нейните 

усилия“, каза той. 

Джеймс Карвър (ЕСПД, Великобритания) разкритикува позицията на саудитските и 

катарските власти спрямо „Ислямска държава“: „Ако Саудитска Арабия не признае ролята 

си в допускането на разпространението на тази фундаменталистка идеология, проблемът 

само ще се разширява“. 
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Мари-Кристин Арнотю (независима, Франция) заяви: „Нормализирането на 

дипломатическите отношения със Сирия е необходимо за установяването на хуманитарно 

сътрудничество, но също и за подновяване на сътрудничеството със сирийските власти за 

борба с джихадистките клетки, заплашващи европейските страни“. 

 

Кризата в Ирак и Сирия: Парламентът подкани за донорска конференция 

 

 

 

 

Парламентът призова за по-добър мониторинг на основните права в ЕС 

 

За повече информация натиснете ТУК 

 

 

Европейският парламент създаде специална комисия за данъчните практики 

 

Парламентът реши в четвъртък, 12 февруари 2015 г. да създаде специална 

комисия, която да наблюдава „привилегированите данъчни режими и други мерки с 

подобно естество и ефект“ в държавите членки. Новата комисия ще може да отправя 

препоръки за в бъдеще и ще бъде съставена от 45 депутати за първоначален период от 6 

месеца.  

Предложението беше прието с 612 гласа „за“, 19 „против“ и 23 „въздържал се“. 

Мандат 

Комисията ще разгледа решенията за привилегировани данъчни режими от 1 

януари 1991 г., както и начина, по който Европейската комисия третира държавната 

помощ в страните членки и степента на прозрачност при вземането на решения за 

привилегировани данъчни режими за отделни дружества от страна на държавите членки. 

Тя ще разгледа възможностите за намаляване на неблагоприятните ефекти от 

агресивното данъчно планиране на публичните финанси и ще направи предложения за 

бъдещи действия. 

Контекст 

Новата комисията се създава в разгара на предприетите от ЕК разследвания на 

привилегировани данъчни режими за отделни мултинационални компании в Люксембург, 

Ирландия, Белгия и Холандия. 

Планираният от комисията по икономически и парични въпроси „проучвателен“ 

доклад (незаконодателен, собствена инициатива) за привилегировани данъчни режими 

отпада, тъй като обхватът му се припокрива с правомощията на специалната комисия. 

Процедура:Правилник за дейността, чл. 197: Специална комисия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/content/20150206IPR21202/html/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BA-%D0%B8-%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/content/20150206IPR21210/html/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%80-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D0%95%D0%A1
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Изтезанията от страна на ЦРУ: депутати коментират 

европейската реакция 

 

Използването на изтезания от ЦРУ при разпити на 

задържани лица провокира много реакции след публикуването на 

доклад от американския Сенат. На 11 февруари 2015 г. 

Европейският парламент прие резолюция, която заклейми 

практиката и призова за разследване дали страни в ЕС не са 

оказвали сътрудничество. В деня на гласуването потърсихме 

становищата на Елмар Брок (ЕНП, Германия) и Биргит Зипел 

(С&Д, Германия), участвали в подготвянето на предложения на 

техните политически групи за позицията на ЕП.  

Още през 2006 г. Европейският парламент проведе разследване на твърдения за 

съучастие на страни-членки в дейността на ЦРУ. Неотдавнашните разкрития в 

публикувания от Сената доклад накараха депутатите да разгледат отново въпроса на 17 

декември 2014 г. и да гласуват резолюция на 11 февруари 2015 г. 

Одобреният в пленарна зала текст приканва комисиите по граждански свободи, 

външни работи и права на човека да подновят своите разследвания. Страните-членки 

също трябва да проведат свои разследвания според депутатите. 

Една от авторките на одобрената резолюция Биргит Зипел заяви: „Доверието 

между САЩ и ЕС е сериозно разклатено. Изтезанията не са само престъпления според 

международните стандарти за правата на човека, но също така поставят под въпрос 

самата основа на нашите ценности – зачитането на достойнството на човека. Срамно е, че 

някои страни-членки взеха участие в тези криминални деяния, като предоставиха места 

за тайно задържане или като си затваряха очите за тайни въздушни превози на 

затворници през тяхна територия. Те трябва сега да започнат криминални разследвания 

срещу отговорните лица“. 

Елмар Брок бе сред авторите на резолюция на групите на ЕНП и ЕКР, която не 

получи достатъчно подкрепа в пленарна зала. Той заяви: „Скандално е, че 

социалдемократите и либералите сключиха сделка с десните популисти, антиевропейците 

и комунистите, която отблъсква Вашингтон. Америка направи важен жест към Европа и се 

отнесе критично към програмата на ЦРУ за разпити и задържане. Докладът (на Сената – 

бел. ред.) е ясен сигнал в подкрепа на демократичната политическа система. Сега би 

било наш ред да изпратим позитивен сигнал към Америка, защото е важно да си 

сътрудничим в борбата с тероризма по света“. 

 

 

 

Мартин Шулц: „Ние сме отговорни да защитим хората в 

Европа от тероризъм“ 

 

Нови мерки за борба с тероризма, включително повече 

средства за съдилищата и службите за сигурност, както и 

стратегия за предотвратяване на радикализацията на младите 

хора, поиска председателят на Европейския парламент Мартин 

Шулц в реч пред държавните ръководители на ЕС на 12 февруари 2015 г. „На нас се пада 

отговорността да защитим хората в Европа срещу терористични нападения“, посочи той в 

началото на извънредната среща на върха в Брюксел.  
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Според г-н Шулц е нужен нов подход поради променящия се характер на 

терористичните заплахи в последните години. Парламентът се обявява за мерки в 

множество направления, насочени към превенция, защита и съдебно преследване на 

отговорните. 

Една част от всичко това е борбата срещу радикализацията на младите хора: „Това 

са хора, които са се радикализирали, докато са живели сред нас“, посочи председателят 

на ЕП и призова да се вземат мерки срещу радикализацията в затворите, както и срещу 

уебсайтове, насърчаващи към терористични нападения. 

Въпреки че контролът върху външните граници на ЕС ще трябва да се затегне, 

свободата на придвижване в Шенгенското пространство не трябва да се ограничава, 

заяви г-н Шулц. Той подчерта, че Парламентът е ангажиран с приемането до края на 

годината на законодателство за улесняване на обмена между страни-членки на данни за 

пътуващите със самолет, за да се облекчи проследяването на подозирани за тероризъм 

лица. В същото време председателят на ЕП се обяви за балансирано решение, включващо 

силни мерки за защита на основните свободи. 

Г-н Шулц обърна внимание и върху нуждата от осигуряване на достатъчни ресурси 

за анализиране на събраните данни, като спомена, че много от извършителите на 

терористични нападения са попадали в обсега на властите: „Ние сме заплашени да се 

удавим в данните и да загубим способността си да ги разчитаме ефективно“. 

Председателят на ЕП припомни искането на депутатите за всеобхватна 

миграционна политика на ЕС. Той изтъкна случай от понеделник, когато италианската 

брегова охрана спаси 80 души, отправили се от Либия на малки лодки без храна и вода; 

други 300 души обаче са в неизвестност. „За пореден път се видя фрапантната липса на 

адекватна миграционна политика на ЕС“. 

По друга тема на срещата на върха – икономическия и паричен съюз в Европа, 

Мартин Шулц настоя за пълноправно участие на Парламента. Основните аспекти за ЕП са 

демократичната отчетност, подобряването на координацията на икономическите 

политики, съхраняването на единството на ЕС и обръщането на повече внимание на 

заетостта и социалната защита. Всичко това следва да бъде постигнато чрез настоящите 

европейски договори, посочи председателят на ЕП. 

Г-н Шулц приветства резултата от преговорите за Украйна в Минск: „Ние всички 

сме истински облекчени, че накрая бе постигната обща позиция“. Той изтъкна ролята на 

Европейския съюз: „ЕС трябва да запази единството си на всяка цена и да бъде готов да 

подкрепи Украйна“. 

 

 

Палестинският президент Махмуд Абас посети 

Европейския парламент 

 

Палестинският президент Махмуд Абас посети 

Европейския парламент в Брюксел на 12 февруари 2015 г. Той 

разговаря с председателя на Парламента Мартин Шулц за 

развитието на мирния процес в Близкия Изток.  

Визитата на г-н Абас идва след приетата през декември 2014 г. резолюция от ЕП, 

изразяваща принципна подкрепа за признаването на палестинската държавност. 

Резолюцията също така се обявява за съществуването на две държави – Израел и 

Палестина, въз основа на границите от 1967 г. и със столица на двете държави 

Йерусалим. 

 

 

Източник: страницата на Европейския парламент 
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Седмицата в Съвета  

 

Заключения на Съвета относно Либия 

 

Заседание на Съвета по външни работи, Брюксел, 9 февруари 2015 г. 

 

ЕС приветства провеждането на организирания с помощта на ООН процес на 

политически диалог в Либия, чието начало беше поставено в Женева. ЕС е обнадежден от 

проведените два кръга преговори на политическо равнище, както и от започването на 

обсъжданията между представителите на общините и местните съвети. ЕС дава висока 

оценка на усилията на специалния представител на генералния секретар на ООН 

Бернардино Леон за връщането на страните на масата за преговори. ЕС вярва, че е важно 

този процес да бъде приобщаващ във възможно най-висока степен, така че всички 

либийци да се чувстват представени чрез приетите решения. Той поздравява участвалите 

в дискусиите в Женева и призовава онези, които не са се включили досега, да участват в 

тези обсъждания, които са от решаващо значение за мира, стабилността и сигурността на 

Либия. 

ЕС заявява отново пълната си подкрепа за усилията на специалния представител 

на генералния секретар на ООН за уреждане на конфликта чрез преговори и за работата 

на мисията на ООН за оказване на помощ в Либия (UNSMIL) и очаква началото на 

дейността по останалите предвидени направления. ЕС е готов да даде своя принос за 

мерките за изграждане на доверие съгласно договореното по време на разговорите в 

Женева и проучва заедно с UNSMIL начините да се подпомогне ООН в различните 

направления на диалога, предвидени за този процес. 

ЕС е убеден, че този конфликт не може да бъде разрешен с военни средства. Само 

политическо решение може да осигури устойчив напредък и да допринесе за мира и 

стабилността в Либия. Изключително важно е на този етап да бъде постигнато безусловно 

прекратяване на огъня, което да се спазва и поддържа от всички страни. 

ЕС изразява дълбоката си загриженост във връзка с продължаващото насилие и 

скърби за загубата на човешки живот, причинена от продължаващото политическо 

разделение и конфликта на място. Той осъжда нападението на 4 януари 2015 г. на гръцки 

плавателен съд, довело до загубата на живот на граждани на ЕС. 

ЕС е убеден, че независимостта и правилното функциониране на Либийската 

централна банка, Националната нефтена компания и други основни финансови 

институции трябва да бъдат запазени и защитени. ЕС осъжда действията срещу 

националните активи, финансовите институции и природните ресурси на Либия, които 

застрашават да лишат либийския народ от ползите на устойчивото развитие на неговата 

икономика. 

ЕС отново изтъква готовността си да въведе веднага щом се реши, че е 

необходимо, и в пълно сътрудничество със специалния представител на генералния 

секретар на ООН, ограничителни мерки срещу онези, които се опитват да попречат на 

процеса на диалог, в съответствие с Резолюция 2174 на Съвета за сигурност на ООН, 

предвиждаща възможността за съставяне на списък на лицата, които застрашават мира, 

стабилността или сигурността в Либия или подкопават политическия преход. Отговорните 

за насилието и онези, които възпрепятстват или подкопават демократичния преход в 

Либия, трябва да изпитат последствията от своите действия. 
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ЕС припомня, че твърдо осъжда тероризма във всичките му форми, включително 

нападението срещу хотел „Коринтия“ в Триполи на 27 януари 2015 г., и заявява отново, 

че тероризмът няма място в бъдещето на мирна и демократична Либия. ЕС е обезпокоен 

от данните, свидетелстващи за активизирането на дейността на терористичните и 

екстремистките групи, и отчита потенциалната заплаха, която тези групи представляват 

за бъдещата стабилност на страната, региона и ЕС. 

ЕС приветства публичните изявления в подкрепа на провеждания с помощта на 

ООН либийски политически диалог, направени от Африканския съюз и Лигата на 

арабските държави, и насърчава съседните държави и регионалните партньори да 

участват конструктивно в подкрепа на координационните усилия на ООН. ЕС повтаря 

призива си към външните страни да се въздържат от действия, които биха могли да 

изострят настоящото разделение и да подкопаят демократичния преход на Либия, да 

спазват стриктно оръжейното ембарго и да подкрепят изцяло ръководения от ООН процес 

на диалог. 

ЕС заявява отново, че категорично осъжда всички нарушения на правата на човека 

в Либия и използването на насилие срещу цивилното население и институциите, както и 

сплашването на обществеността. ЕС подчертава, че е необходимо да се осигури търсене 

на отговорност за всички случаи на нарушаване на правата на човека и на 

международното хуманитарно право. Той счита, че вътрешните и международните 

механизми за търсене на отговорност следва да бъдат укрепени, за да се обхванат всички 

нарушения и злоупотреби, и във връзка с това призовава съответните институции да 

разследват тези престъпления. Той отново изтъква подкрепата си за усилията на 

Международния наказателен съд за прекратяване на безнаказаността по отношение на 

най-тежките престъпления, която буди загриженост у международната общност като 

цяло. От решаващо значение е сътрудничеството на всички съответни страни в Либия с 

Международния наказателен съд. 

Съюзът призовава всички страни по конфликта в Либия да осигурят защита на 

цивилното население и да улеснят предоставянето на помощ на нуждаещите се, като 

осигурят безопасен, безпрепятствен и навременен достъп на хуманитарните работници и 

гарантират тяхната сигурност. ЕС подкрепя всички усилия за подобряване на 

влошаващото се хуманитарното положение, по-конкретно по отношение на разселването 

на хора и прекъсването на достъпа до основни услуги. Хуманитарното положение изисква 

допълнителна международна подкрепа, за да се реагира на разселването на хора и на 

нуждите на засегнатото население. ЕС вече е най-големият донор на помощ в Либия и 

неотдавна увеличи подкрепата си за облекчаване на трудните условия на такива уязвими 

групи като вътрешно разселените лица или мигрантите, които пряко или непряко са 

засегнати от кризата в Либия. 

ЕС подкрепя либийския народ и потвърждава ангажимента си да продължи да 

подкрепя Либия в нейния преход. ЕС ще продължи да подкрепя основни либийски 

институции като Висшата национална избирателна комисия и учредителното събрание за 

съставянето на конституция. ЕС продължава подкрепата си и в други сектори като 

процеса на помирение, гражданското общество, насърчаването на правата на човека, 

миграцията. Когато политическата ситуация и положението със сигурността в Либия го 

позволи, ЕС е готов да засили подкрепата си за Либия, включително в области като 

правовия ред, реформата на сектора на сигурността, миграцията и икономическото 

сътрудничество, като използва максимално всичките си инструменти, включително, ако е 

целесъобразно, дейностите по линия на ОПСО, които се основават, наред с другото, на 

постиженията на мисията на ОПСО EUBAM Libya. 

ЕС отбелязва предстоящото преразглеждане на мандата на мисията на ООН за 

оказване на помощ в Либия (UNSMIL), планирано за март, и очаква да продължат 

обсъжданията с ООН с оглед на евентуалната роля на ЕС в подкрепа на бъдещите 

дейности на UNSMIL в области, в които ЕС има доказана добавена стойност. 
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ЕС продължава да е силно ангажиран по отношение на суверенитета, 

независимостта, териториалната цялост и националното единство на Либия. 

 

 

Седмо заседание на Съвета за асоцииране ЕС — Ливан: Засилено партньорство 

във времена на предизвикателства 

 
Заседанието на Съвета за асоцииране Европейски съюз — Ливан се състоя на 

9 февруари 2015 г. в Брюксел. Това е седмото заседание след влизането в сила през 

2006 г. на Споразумението за асоцииране между ЕС и Ливан.  

Заседанието на Съвета за асоцииране беше навременна възможност за обсъждане 

на отговора на изключителните предизвикателства пред Ливан в политическата, 

икономическата, социалната, и свързаната със сигурността област, както и да се направи 

преглед на общото развитие на двустранните отношения и на прилагането на 

Споразумението за асоцииране и Плана за действие по линия на ЕПС. Това беше и 

възможност за обмен на мнения по положението в района на Близкия изток. 

На заседанието двете страни подписаха протокола към Споразумението за 

асоцииране, който дава възможност на Ливан да участва в програми на ЕС.  Смисълът на 

участието на партньори от ЕПС в програми — и агенции — на ЕС е в това да се 

насърчават реформите и модернизацията в съседството на ЕС и да се укрепи 

административното и регулаторното сближаване на страните партньори с ЕС. За да могат 

да участват в конкретни програми, страните партньори подписват с Европейската комисия 

споразумение относно условията за това участие. 

Европейската страна отново даде израз на ангажимента на ЕС към единството, 

стабилността, независимостта, суверенитета и териториалната цялост на Ливан, особено 

като се имат предвид влошаващата се обстановка в Сирия и нестабилността в 

региона. Европейският съюз припомни, че осигуряването на ефективно функциониране 

на ливанските институции в съответствие с тяхната конституционна рамка е от 

съществено значение. ЕС напълно съзнава огромните предизвикателства в сферата на 

сигурността, които кризата в Сирия поражда най-вече по отношение на Ливан. Той отново 

заяви ангажимента си да търси начини за допълнително увеличаване на оказваната от ЕС 

и държавите членки подкрепа. ЕС приветства решимостта на ливанските сили за 

сигурност да защитават стабилността и сигурността на Ливан и да обединят усилията си 

за ответни действия срещу заплахите за сигурността. Освен това ЕС поздрави Ливан за 

значителните усилия за даване на подслон на бежанците от Сирия и потвърди 

ангажимента си да продължи да помага на Ливан за предоставяне на помощ на 

бежанците и уязвимите приемни общности. ЕС изтъкна значението на богатото и 

приобщаващо политическо общество в Ливан и динамичното гражданско общество на 

страната, и подчерта необходимостта този модел да бъде подкрепян в името на бъдещето 

на региона.  

На свой ред ливанската делегация заяви ангажимента на страната си към 

отношенията с ЕС, както и волята си за тяхното насърчаване в различни области в 

съответствие с историческите политически, икономически и културни връзки, които 

свързват двете страни. Ливан изрази задоволството си от помощта на ЕС в областта на 

развитието и хуманитарните фондове, и изрази надежда за по-нататъшно засилване на 

съществуващата подкрепа, включително за подобаващо посрещане на новопоявяващите 

се предизвикателства в областта на сигурността. Ливанската страна подчерта тежкото 

въздействие, което кризата в Сирия има както от гледна точка на сигурността, така и като 

масов наплив на сирийски граждани към Ливан, което е предизвикателство за 

националните интереси на страната. В качеството си на дългосрочен партньор Ливан 

изрази интерес, по целесъобразност в рамките на различни форуми, да допринася 

активно за текущия размисъл във връзка с прегледа на ЕПС.   
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Съветът за асоцииране обсъди втория План за действие по линия на ЕПС, който 

Ливан и ЕС започнаха на практика да прилагат от началото на 2013 г., преди формалното 

му приемане през юни 2014 г. От последното заседание на Съвета за асоцииране насам 

активността на отношенията между ЕС и Ливан беше потвърдена посредством редица 

посещения на високо равнище и продължаването на редовния диалог. Освен двете 

заседания на Комитета за асоцииране бяха проведени редица заседания на 

подкомитетите, както и бе поставено начало на диалог по въпросите на миграцията и 

мобилността. Двете страни изразиха задоволството си от широките дискусии, които 

включваха интензивни консултации с ливански министерства, служби на ЕС и с 

гражданското общество в Ливан и Европа. 

Европейският съюз и Ливан изтъкнаха и значението да се пристъпи към възможно 

най-пълното при настоящите условия прилагане на съвместно договорените цели на 

Плана за действие, които се основават на ливанската програма за реформи. Тяхното 

постигане ще донесе важни ползи за ливанския народ в икономически, социален и 

политически план, както и за Европейския съюз. 

Заседанието на Съвета за асоцииране ЕС — Ливан беше председателствано от 

върховния представител/заместник-председател Федерика Могерини. Европейската 

комисия беше представена от Йоханес Хан, комисар по европейската политика за 

съседство (ЕПС) и преговорите за разширяване. Ливан беше представен от Джубран 

Басил, министър на външните работи. На заседанието присъстваха и Ален Хаким, 

министър на икономиката и търговията, който е точка за контакт на ливанското 

правителство по въпросите на ЕПС, и Артюр Назарян, министър на енергетиката и 

хидравличните ресурси. 

 

 

Заключения на Съвета относно Йемен 

 
Съвет по външни работи, Брюксел, 9 февруари 2015 г. 

 

ЕС следи последните събития в Йемен с дълбока загриженост. Насилието, което се 

наблюдаваше в Сана, в Мареб и в няколко други провинции и което доведе до 

обявяването на оставките на президента Хади и на министър-председателя Баха и 

неговия кабинет на 22 януари 2015 г., както и последвалите събития през изминалите две 

седмици поставят под заплаха обещанията на прехода в Йемен. Тези събития пречат на 

перспективите за благоденстващ, стабилен, демократичен и обединен Йемен и 

застрашават териториалната цялост на страната и стабилността в региона, като изострят 

още повече и без това бедственото хуманитарно положение. 

ЕС призовава всички политически сили, и по-специално хутите, да поемат ясна 

отговорност за своите действия, като започнат от недвусмисленото отхвърляне на 

насилието и принудата като политически инструменти. Незачитането на държавните 

институции, както и нападенията и ограничаването на движението на длъжностни лица са 

недопустими.  ЕС призовава за незабавното освобождаване на президента Хади, 

министър-председателя Баха и членовете на кабинета от домашен арест. 

В този контекст ЕС изразява дълбока загриженост по повод на едностранната 

т.нар. Конституционна декларация, оповестена от Ансар Алах на 6 февруари 2015 г., 

която счита за незаконна. ЕС припомня, че само широк политически консенсус между 

основните политически групи и определянето на ясен път към постигане на референдум 

за конституцията и избори могат да осигурят устойчиво решение на настоящата криза, и 

настойчиво призовава всички страни да се върнат към истински диалог и приобщаващи 

преговори, по-специално тези, провеждани от ООН. В това отношение ЕС приветства и 

подкрепя обявяването на възобновяването на приобщаващи преговори днес под егидата 

на ООН. Рамката, предоставена от инициативата на Съвета за сътрудничество в 

Персийския залив, резултатите на Конференцията за национален диалог (КНД) и 
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Споразумението за мир и национално партньорство следва да останат отправните точки 

за прехода на Йемен. Всички регионални участници следва да дават положителен принос 

за този процес. 

ЕС настойчиво призовава всички страни да работят конструктивно за бързото 

окончателно изработване на новата конституция, която да отговаря на законните 

стремежи на народа на Йемен, да отразява резултатите от КНД и да запази единството и 

териториалната цялост на Йемен, на които ЕС твърдо държи. 

ЕС припомня, че е належащо да има стабилна и законна политическа рамка за 

въвеждане на така необходимите икономически реформи, включително чрез 

предприемане на решителни действия за подобряване на фискалната устойчивост и за 

борба с корупцията в публичната администрация, в подкрепа на най-нуждаещите се. 

Острата хуманитарна криза може да се задълбочи още повече, ако не бъде 

възстановена политическата стабилност. ЕС настойчиво приканва всички страни да 

защитават хуманитарните принципи и да осигурят хуманитарен достъп по места. 

ЕС изразява дълбоката си загриженост по повод на засилването на терористичните 

нападения, включително от страна на Ал-Кайда на Арабския полуостров (АКАП) в Йемен. 

Той осъжда най-категорично тези терористични нападения и отново изтъква 

твърдия си ангажимент и трайната си решимост за справяне с терористичното насилие в 

Йемен и в региона като цяло. 

ЕС продължава да следи отблизо положението в Йемен и подкрепя йеменския 

народ в този критичен момент, и потвърждава ангажимента си да продължи да подкрепя 

Йемен в неговия преход. 

 

Заключения на Съвета относно Мали 

 
Съвет по външни работи, Брюксел, 9 февруари 2015 г. 

 

ЕС е дълбоко загрижен от продължаващото насилие в северната част на Мали, 

което е заплаха за сигурността, стабилността, териториалната цялост и развитието на 

страната и на региона на Сахела като цяло. Европейският съюз призовава всички страни 

в Мали да спазват споразумението за прекратяване на огъня от 23 май 2014 г., както и 

Декларацията за прекратяване на военните действия от 24 юли 2014 г. От основно 

значение е всички активни въоръжени групи на място да се въздържат от всякакви форми 

на насилие. 

Съществените разногласия между различните страни в Мали могат да бъдат 

преодолени само чрез конструктивен диалог в контекста на преговорите в Алжир, които 

се очаква да бъдат подновени скоро. Съветът приканва настойчиво всички страни да се 

възползват от тази уникална възможност за диалог и помирение по конструктивен начин 

и да демонстрират необходимата политическа воля и гъвкавост по време на преговорите 

за възможно най-бързо постигане на приобщаващо и трайно политическо решение. 

Като един от медиаторите Европейският съюз, по-конкретно посредством своя 

СПЕС за Сахела, остава ангажиран с процеса от Алжир и изразява готовност да окаже 

подкрепа на страните в усилията им за постигане и прилагане на трайно мирно 

споразумение. В контекста на всеобхватния си подход ЕС се ангажира да продължи да 

прилага подходящите инструменти, включително своите мисии по линия на ОПСО — EUTM 

Mali и EUCAP Sahel Mali. ЕС изразява готовността си да улесни изпълнението на бъдещото 

политическо споразумение чрез активното си участие в предложения комитет за 

наблюдение на изпълнението, в тясно сътрудничество с ООН и Африканския съюз. 

В същото време следва да бъдат положени повече усилия на местно равнище, с 

цел да се проведе диалог, включващ всички заинтересовани страни в Мали, и да се 

постави началото на процеса на помирение. 
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Интегрираната многостранна мисия на ООН за стабилизиране в Мали (MINUSMA) е 

от основно значение за сигурността и стабилността в Мали. Съветът изтъква отново 

пълната си подкрепа за MINUSMA при изпълнението на мандата ѝ и усилията ѝ за защита 

на цивилното население. Съветът също подкрепя активния ангажимент на г-н Mongi 

Hamdi, специален представител на генералния секретар на ООН, за постигане и 

прилагане на трайно мирно споразумение. ЕС осъжда нападенията срещу 

мироопазващите сили на ООН и цивилното население и настоятелно призовава всички 

участващи страни да се въздържат от насилие и да зачитат своите ангажименти за мирно 

разрешаване на различията между тях. По отношение на събитията от 27 януари 2015 г. в 

Гао, които завършиха с убийства на цивилни граждани, ЕС приветства започването на 

разследване. 

Европейският съюз поддържа ангажимента си да подкрепя Мали по пътя към 

развитие, мир, помирение и стабилност. Неразделна част от това е постигането на 

напредък от правителството на Мали по отношение на управлението, демокрацията, 

принципите на правовата държава, реформата на съдебната система и сектора на 

сигурността и борбата срещу безнаказаността. Усилията за стабилизиране трябва да имат 

за цел да гарантират сигурността на населението. Цивилното население, особено жените 

и децата, трябва да бъде защитено. Наличните средства по линия на 11-ия Европейски 

фонд за развитие, други инструменти на ЕС и двустранни инструменти на държавите 

членки, ще осигурят значителен принос за развитието на цялата територия на Мали, 

включително на северните региони. Следващата конференция след кръглата маса на 

донорите „Ensemble pour le renouveau du Mali“, организирана през май 2013 г. от ЕС, 

Франция и Мали, която ще се проведе в Бамако на 17 февруари 2015 г., ще даде 

възможност на международната общност да направи оценка на резултатите от помощта и 

съдействието, обещани на Мали за цялостното стабилизиране и възстановяване на 

страната. 

Международната общност заедно с властите на Мали ще обсъди допълнително най-

добрия начин за проследяване на напредъка след последната фаза на процеса от 

Брюксел. 

Европейският съюз подчертава, че положението в Мали е неразривно свързано с 

положението в региона на Сахела като цяло и че е от съществено значение да се прилага 

интегриран регионален подход за справяне с нестабилността, както е посочено в 

стратегията на Съюза за сигурност и развитие в Сахела, изпълнявана, наред с другото, 

чрез усилията на СПЕС за Сахела в координация с други международни партньори и чрез 

силни партньорства с регионални партньори, включително чрез изпълнението на 

собствените им стратегии за Сахела. В този контекст Съветът изтъква, че е важно да се 

работи по решаването на проблеми, включително чрез координирано международно 

сътрудничество, в следните приоритетни области: по-специално въпросите на младежта, 

управлението на границите, миграцията и мобилността, предотвратяването и борбата с 

радикализацията, борбата с незаконния трафик и транснационалната организирана 

престъпност. Във връзка с това Съветът очаква бързото финализиране на регионалния 

план за действие на ЕС за Сахела. 
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Заключения на Съвета относно Централноафриканската република 

 
Заседание на Съвета по външни работи, Брюксел, 9 февруари 2015 г. 

 

Европейският съюз (ЕС) остава твърдо ангажиран по отношение на 

Централноафриканската република (ЦАР) в подкрепа на устойчивия процес на излизане 

от кризата. Споразуменията от Либервил (януари 2013 г.), Нджамена (април 2013 г.) и 

Бразавил (юли 2014 г.), които бяха одобрени от Съвета за сигурност на ООН, 

продължават да бъдат основната референтна рамка за всички национални, регионални и 

международни заинтересовани страни. ЕС потвърждава отново пълната си подкрепа за 

работата на преходната власт и приветства тясното ѝ сътрудничество с ООН, 

Африканския съюз и Икономическата общност на държавите от Централна Африка 

(CEEAC). ЕС призовава за продължаване на политическия процес под ръководството на 

временния държавен глава, с подкрепата на посредника за централноафриканската 

криза, като се зачита определената от Съвета за сигурност рамка, включително режимът 

на индивидуални санкции. Във връзка с това ЕС приканва всички заинтересовани страни 

в ЦАР и всички държави от региона да си сътрудничат с Комитета по санкциите на Съвета 

за сигурност. ЕС приветства твърдата позиция на CEEAC по време на консултациите в 

Адис Абеба на 31 януари 2015 г. спрямо възприемането на паралелен подход, който би 

могъл да подкопае усилията на международната общност за възстановяване на мира, 

сигурността и стабилността в ЦАР. Форумът в Банги ще представлява важен етап от тези 

усилия. Във връзка с това ЕС приветства провеждането, от 21 януари насам, на 

приобщаващи обществени консултации около ценностите на мира, диалога и 

помирението. Жителите на ЦАР трябва да поемат изцяло отговорността за този процес. 

ЕС приветства усилията на международните сили, MINUSCA, „Sangaris“ и EUFOR 

RCA, които си сътрудничат на място, за да защитават цивилното население и да 

допринесат за стабилизирането на страната. Въпреки подобренията положението остава 

нестабилно. Във връзка с това ЕС категорично осъжда извършените неотдавна 

отвличания в Банги. ЕС е особено обезпокоен от възпрепятстването на нормалното 

протичане на консултациите на място в рамките на процеса за мир и помирение, особено 

в централната и в североизточната част на страната. Извършваното от въоръжените 

групировки насилие представлява заплаха за населението на ЦАР, за държавата и за 

нейната териториална цялост. 

ЕС продължава да подкрепя намирането на решение с оглед на ефективното и 

трайно прекратяване на въоръжените действия. Действащите в ЦАР въоръжени 

групировки се призовават да участват в този процес, като зачитат рамката на прехода и 

принципите за борба с безнаказаността на лицата, отговорни за тежки престъпления 

съгласно международното право. ЕС призовава преходната власт и всички държави от 

региона да продължат да си сътрудничат с Международния наказателен съд. 

След като европейската операция EUFOR RCA приключи своя мандат на 15 март 

2015 г. и прехвърли задачите си в столицата на мисията на ООН за стабилизиране на 

Централноафриканската република (МINUSCA), в Банги ще бъде разположена нова 

военна консултативна мисия на ЕС (EUMAM RCA), създадена на 19 януари 2015 г. и с 

продължителност една година, която в рамките на своя мандат в областта на реформата в 

сектора за сигурност ще подкрепя жителите на Централноафриканската република в 

тясна координация с MINUSCA.  EUMAM RCA ще предоставя на централноафриканското 

правителство експертни съвети, включително по отношение на равенството между 

половете и правата на човека, в контекста на реформата на въоръжените сили на 

Централноафриканската република (FACA) и превръщането им в професионална армия, 

характеризираща се с демократична отчетност и представителност на различните 

компоненти на нацията.  Съветът трябва да одобри стартирането на тази нова мисия по 
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линия на ОПСО, която следва да постигне началната си оперативна готовност на 1 март 

2015 г.  Във връзка с това ЕС подчертава значението на бързото приключване на процеса 

по формиране на силите на EUMAM RCA. ЕС изразява удовлетворение от доброто 

сътрудничество с властите на ЦАР и другите партньори на място, и по-специално с ООН. 

Преходът в ЦАР трябва да доведе до президентски и парламентарни избори, които 

да са добре организирани, свободни, честни и надеждни. В този контекст ЕС призовава 

съответните органи да предоставят разясненията, които са от съществено значение за 

продължаването на изборния процес, по-специално относно реда и условията за 

провеждане на изборите, така че да се мобилизират всички заинтересовани страни в 

съответствие с предвидения изборен график. На тази основа ЕС потвърждава готовността 

си да допринесе незабавно за изборите в ЦАР в рамките на програмата за подкрепа на 

ООН и призовава преходната власт, с подкрепата на ООН, да търси активно 

мобилизирането на средства от други донори. 

ЕС остава дълбоко загрижен за хуманитарната ситуация в Централноафриканската 

република. ЕС се тревожи особено за положението на лицата, които са разселени и 

изолирани във вътрешността на страната, както и на бежанците в съседните държави. ЕС 

осъжда сериозните и повтарящи се нападения на въоръжени групировки срещу цивилното 

население и хуманитарните работници. Нуждите остават огромни и мобилизирането на 

донорите трябва да продължи и да се засилва. 

Като осъзнава сериозните затруднения, пред които е изправена ЦАР по отношение 

на ресурсите, ЕС работи съвместно с МВФ и централноафриканските власти за 

постепенното възстановяване на необходимия на ЦАР бюджетен баланс, предвид 

значението му за правилното функциониране на основните служби на държавата. 

 

 

 

Заключения на Съвета относно борбата с тероризма 

 

Съвет по външни работи, Брюксел, 9 февруари 2015 г. 

 

Съветът категорично осъжда последните нападения, извършени от терористични 

групи и отделни лица в Европа, Близкия изток, Африка и Азия. Тероризмът представлява 

пряка заплаха за всички страни и всички хора, независимо от техния етнически 

произход, религиозна принадлежност или убеждения. В един глобализиран свят борба с 

тези заплахи може да се води единствено чрез международно сътрудничество и 

решителни действия на национално равнище. Във връзка с това Съветът заявява отново 

твърдата подкрепа на ЕС за съответните резолюции на Съвета за сигурност на ООН, по-

специално резолюции 2170 и 2178, и призовава всички държави да вземат необходимите 

мерки, за да се гарантира тяхното бързо изпълнение при пълно зачитане на правата на 

човека и върховенството на закона. 

Съветът призовава за всеобхватни действия срещу тероризма в съответствие със 

стратегията на ЕС от 2005 г. за борба с тероризма и при пълно спазване на 

международното право, основните ценности и международните стандарти за правата на 

човека. Макар държавите членки да носят основната отговорност за борбата с тероризма, 

ЕС като такъв може да бъде от полза в много отношения. Предприетите действия в 

областта на правосъдието и вътрешните работи трябва да бъдат допълнени с външен 

ангажимент и приобщаване, особено по отношение на страните от Близкия изток, 

Северна Африка, Сахел и Персийския залив. Тясната координация между вътрешните и 

външните действия, от една страна, и между съответните участници от ЕС и държавите — 

членки на ЕС, от друга страна, ще засилят въздействието на общите ни усилия. 

Необходимо е да поставим по-силен акцент върху предотвратяването на 

тероризма, по-специално върху борбата с радикализацията, набирането на терористи и 

снабдяването и финансирането на тероризма, и да се справим с основополагащите 
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фактори, като конфликтите, бедността, разпространението на оръжия и нестабилността 

на държавността, които осигуряват на терористичните групи възможности да 

процъфтяват. 

В контекста на гореизложеното Съветът решава да засили в спешен порядък 

външните си действия за борба с тероризма, по-специално в Средиземноморието, Близкия 

изток, в това число Йемен, Северна Африка, и по-специално Либия, и Сахел. Борбата с 

тероризма ще бъде изцяло интегрирана във външната политика на ЕС. Съветът призовава 

за ускорено изпълнение на стратегията на ЕС за Сирия и Ирак и борба с 

тероризма/чуждестранните бойци (приета на 20 октомври 2014 г.), със специален акцент 

върху чуждестранните бойци терористи и комуникацията на ЕС с Магреба. Съветът 

приветства съвместното съобщение относно регионалната стратегия на ЕС за Сирия и 

Ирак, както и за заплахата от Даиш, и очаква прилагането на тази стратегия възможно 

най-бързо. 

По-конкретно, Съветът приветства следните инициативи, които трябва да бъдат 

осъществени през 2015 г. въз основа на дейностите, които вече се провеждат в областта 

на правосъдието и вътрешните работи и на външната политика и политиката на 

сигурност.  

Укрепване на партньорствата с ключови държави 

- Интегриране на борбата с тероризма в политическия диалог на ЕС с трети 

държави с оглед насърчаване на международното сътрудничество и прилагане 

на съответните резолюции на Съвета за сигурност на ООН.  

- Провеждане на целенасочени и задълбочени диалози в областта на сигурността 

и борбата с тероризма с Алжир, Египет, Ирак, Израел, Йордания, Мароко, 

Ливан, Саудитска Арабия, Тунис и Съвета за сътрудничество в Персийския 

залив. 

Сътрудничеството с Турция също следва да се засили, в съответствие със 

заключенията на Съвета по общи въпроси от декември 2014 г. 

- Задълбочаване на политическия диалог с Лигата на арабските държави, 

Организацията за ислямско сътрудничество, Африканския съюз и други значими 

регионални координационни структури като групата на петте държави (Г-5) от Сахел. 

- Разработване на планове за действие за борба с тероризма, като се започне с 

Мароко, Тунис, Алжир, Египет, Йордания и Ливан, включително на мерки за 

разубеждаване и прекъсване на пътуванията на чуждестранни бойци 

терористи, както и за управление на връщането им. Ще се обърне внимание и 

на целенасоченото сътрудничество в областта на борбата с 

тероризма/екстремисткото насилие със страните от Западните Балкани, както и 

с други държави, засегнати от явлението чуждестранни бойци терористи. Като 

се има предвид значението на създаването на мрежи на вземащите 

политически решения от двете страни на Средиземно море, в рамките на Евро-

средиземноморската група по въпросите на чуждестранните бойци терористи, 

създадена от координатора на ЕС за борбата с тероризма и ЕСВД, ще бъде 

добавен формат на равнище министри. 

- Използване на експерти в областта на сигурността/борбата с тероризма в 

редица ключови делегации на ЕС с цел укрепване на капацитета им за принос 

към европейските усилия за борба с тероризма и по-ефективно сътрудничество 

със съответните местни органи, като същевременно се продължи с по-

нататъшното изграждане на капацитет за борба с тероризма в рамките на ЕСВД. 

Подкрепа за изграждането на капаците 

- Лансиране, съвместно със заинтересованите държави от Близкия изток и 

Северна Африка, на по-нататъшни проекти и дейности за изграждане на 

капацитет, насочени към правоприлагането, наказателното правосъдие, 

реформата на сектора на сигурността, включително на кризисната 

инфраструктура, реакцията при кризи и извънредни ситуации, контрола на 
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границите и сигурността на въздухоплаването, стратегическите комуникации, 

радикализацията, разглеждането на заплахата, свързана с чуждестранните 

бойци терористи, набирането на терористи и финансирането на тероризма, при 

надлежно спазване на международните стандарти за правата на човека, в тясно 

сътрудничество с Европол, Евроюст, Frontex и CEPOL. 

- ЕС ще отговори положително на искането на Ирак за помощ в борбата с 

тероризма. Скоро ще стартират проекти за подпомагане на държавите в 

региона на Близкия изток и Северна Африка по отношение на прилагането на 

Резолюция 2178 на СС на ООН относно чуждестранните бойци терористи с 

оглед на предотвратяването на радикализацията в Йордания и Магреба. През 

следващите месеци ще бъде предоставена допълнителна помощ за 

изграждането на капацитет за борба с тероризма в държавите от региона, по-

конкретно във връзка със заплахата от чуждестранни бойци терористи, 

включително бойци, които се завръщат в държавите си на произход, и 

реформата на сектора на сигурността. Мрежата за осведоменост по въпросите 

на радикализацията ще работи със заинтересованите държави в региона за 

предотвратяване на радикализацията. 

- ЕС ще работи по създаването на рамки за обмен на информация и начините, по 

които агенциите на ЕС могат да имат по-стратегическо участие с държавите в 

региона в укрепването на правоприлагането и съдебното сътрудничество. 

Борба с радикализацията и екстремисткото насили 

- Подкрепа за международните инициативи за борба с радикализацията и 

тероризма, като например първия международен център за високи постижения 

за борба с екстремисткото насилие („Хедайа“) в Абу Даби и Глобалния фонд за 

обществена ангажираност и устойчивост (GCERF) в Женева, като успешната 

мрежа на ЕС за осведоменост по въпросите на радикализацията (RAN) предлага 

експертен опит в контактите с местните общности и с трети държави. 

Върховният представител, Комисията и координаторът на ЕС за борбата с 

тероризма ще участват в предстоящата среща на върха за противодействие на 

екстремисткото насилие и свързаните с нея прояви във Вашингтон на 18—

20 февруари 2015 г. 

- Подобряване на стратегическата комуникация, разработване на 

информационна стратегия за арабския свят, включително разработване на 

информационни материали за противодействие на терористичната пропаганда, 

популяризиране на основните права, и като се отчита все по-честата 

злоупотреба с интернет с цел радикализиране, ангажиране чрез социалните 

медии и подобряване на комуникацията на арабски език. В рамките на този 

процес можем да се ползваме от експертния опит на Консултативния екип за 

стратегически комуникации за Сирия. 

- Улесняване на диалога между религиите, диалога на гражданското общество, 

контактите между хората, академичния и културния обмен. Проучване на 

възможността за създаване на кръг от изтъкнати специалисти от Европа и 

мюсюлманския свят с цел да се насърчи увеличаването на интелектуалния 

обмен и да се стимулират по-общи тематични диалози относно причините за 

тероризма и радикализацията и последиците от тях в нашите общества. Във 

връзка с това приканване на съответните институции на ЕС да проучат 

допълнителни възможности за сътрудничество с фактори като фондацията „Ана 

Линд“ за диалог между културите в Александрия, Алианса на цивилизациите на 

ООН в Ню Йорк и Международния център на крал Абдула бин Абдул Азиз за 

междурелигиозен и междукултурен диалог във Виена. 

- Вземане на мерки по отношение на факторите, които стоят в основата на 

радикализацията, чрез подкрепа на инициативи в региона за младежта, 

образованието, професионалното обучение, възможностите за работа, 



Седмичен бюлетин Брой 6 
16 февруари2015 г. 

 

Народно събрание 

Дирекция „Законодателна дейност” 
25 

гражданското общество, реформата на сектора на сигурността, ролята на 

жените. По целесъобразност ЕС ще работи с религиозни организации. 

- Специалният представител на ЕС за правата на човека се приканва да 

продължи усилията си да защитава и да се застъпва за свободата на 

изразяване, свободата на религия и убеждения и други универсални ценности, 

по-специално в региона на Близкия изток и Северна Африка. 

Насърчаване на международното сътрудничество 

- Продължаване на подкрепата за сътрудничеството с ООН по инициативи за 

изграждане на капацитет за борба с тероризма в региона на Близкия изток и 

Северна Африка. ЕС допълнително ще засили ангажимента си в Глобалния 

форум за борба с тероризма (GCTF), включително чрез активното формиране на 

инициативи, вдъхновени от работата на форума, като инициативата Hedayah в 

Абу Даби, Глобалния фонд за обществена ангажираност и устойчивост (GCERF) 

и Международния институт за правосъдие и върховенството на закона в Малта. 

- Засилване на сътрудничеството с ключови партньори и държави в областта на 

борбата с финансирането на тероризма, по-специално финансирането на Даиш. 

На 4—5 февруари 2015 г. в Брюксел ЕС беше домакин на семинар за борба с 

финансирането на Даиш, в който участваха САЩ, Канада, Австралия, 

Швейцария, Норвегия, Япония и агенции на ООН и чиято цел беше да се 

увеличат усилията за информиране и изграждане на капацитет в трети 

държави. ЕС ще участва с държавите от Съвета за сътрудничество в Персийския 

залив в диалог за противодействие на финансирането на тероризма, по-

специално финансирането на Даиш, и ще си сътрудничи тясно с партньорите, 

включително в коалицията срещу ИДИЛ. 

- Засилване, в рамките на съществуващите параметри, на ролята на Центъра на 

ЕС за анализ на информация (IntCen) като център за оценяване на 

стратегическите разузнавателни данни на равнището на ЕС, включително в 

областта на борбата с тероризма. 

- Що се отнася до резервационните данни на пътниците (PNR данни), одобряваме 

напълно съвместното изявление от Рига на министрите на правосъдието и 

вътрешните работи и търсим солидни решения за обмен на PNR данни със 

съответните трети държави. 

- Борба с незаконното натрупване и трафика на малки оръжия и леки 

въоръжения и боеприпаси за тях в съответствие със стратегията на ЕС от 

2005 г., по-специално в Западните Балкани и Либия, както и популяризиране 

на Договора за търговията с оръжие в южните ни съседи. 

Мерки по отношение на основните фактори и текущите кризи 

- Като се има предвид ролята на неразрешените конфликти в контекста на 

радикализацията и набирането на терористи, ЕС ще мобилизира още повече 

усилия за намирането на решения и за преосмислянето на настоящите 

политики и подходи. ЕС ще смекчи терористичните заплахи и заплахите за 

стабилността чрез всеобхватния си подход, съчетаващ дипломатически и 

социално-икономически инструменти и инструменти за развитие, 

предотвратяване на конфликти, изграждане на мира и управление на кризи. 

- Приканване на върховния представител и Комисията да продължат да 

гарантират достатъчно финансови средства и съгласувано използване на 

инструменти за преодоляване на заплахата от тероризма, както и за ефективно 

преминаване от ранно предупреждение към ранни действия. Борбата с тероризма, 

включително предотвратяването на радикализацията, ще бъдат интегрирани, 

когато е целесъобразно, в програмирането на помощта, като се използват 

пълноценно насоките на ОИСР за предотвратяване на тероризма. От делегациите 

на ЕС в региона беше поискано да работят с правителствата на приемащите 
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държави с оглед на бързото набелязване на възможности за туининг и TAIEX 

проекти в контекста на борбата с тероризма. 

Настоящите заключения ще послужат като принос на Съвета по външни работи за 

обсъжданията по време на неофициалната среща на правителствените и държавните 

ръководители на ЕС на 12 февруари 2015 г. Съветът постигна съгласие да направи 

преглед на напредъка в изпълнението на следващите си заседания, с оглед и на 

предстоящите срещи на Европейския съвет. 

 

 

Заключения на Съвета относно заплахата от страна на Боко Харам 

 

Съвет по външни работи, Брюксел, 9 февруари 2015 г. 

 

Терористичните действия на Боко Харам в Североизточна Нигерия се превръщат в 

нарастваща заплаха не само за мира и сигурността на Нигерия, но за целия регион, 

включително за Камерун, Чад и Нигер. Съветът подчертава колко е важно да се реагира 

незабавно и всеобхватно на тези бунтове, за да се предотвратят последващи 

терористични и престъпни деяния, извършвани от Боко Харам, включително чрез по-

добро управление и икономическо развитие. 

Като припомня изявлението на Европейския съюз (ЕС) от 19 януари 2015 г. и 

заключенията си от 12 май 2014 г., Съветът осъжда продължаващото насилие и 

ужасяващите зверства, извършвани от Боко Харам срещу цивилното население, 

включително срещу жени и деца. Съветът изразява искрените си съболезнования на 

народите и правителствата на засегнатите държави. Извършителите на тези груби 

нарушения на международното хуманитарно право, правата на човека и достойнството 

трябва да бъдат подведени под отговорност. Международната общност не може да остане 

безучастна пред продължаващите безчинства и е единна в усилията си срещу тези прояви 

на жестокост. 

Съветът е особено загрижен за хуманитарните последици от нападенията и тяхното 

въздействие върху Нигерия, Камерун, Чад и Нигер и припомня, че държавите носят 

основната отговорност за защита на цивилното население на тяхна територия в 

съответствие със задълженията, произтичащи от международното право. Убити са хиляди. 

Над един милион и половина души са разселени в рамките на Нигерия и стотици 

хиляди към съседните страни. Разделени са семейства, отвлечени са момичета, деца 

остават сираци, жени и момичета са жертви на сексуално насилие. ЕС се ангажира да 

продължи да предоставя помощ за задоволяване на непосредствените нужди на 

засегнатите и да активизира усилията си на регионално ниво. Той приветства работата на 

хуманитарните агенции за предоставянето на такава помощ и ги насърчава да засилят 

присъствието си. 

Същевременно Съветът подчертава, че е нужно правителството на Нигерия да 

подсили действията в отговор на спешната хуманитарна криза, причинена от 

бунтовниците от Боко Харам, и припомня готовността на ЕС да окаже съдействие. 

Международните хуманитарни усилия следва да бъдат адекватно координирани от 

страна на Организацията на обединените нации (ООН), за да се увеличи капацитетът за 

постигане на резултати и да се предотврати ескалирането извън контрол на кризата с 

бежанците. 

Мащабите на екстремистката заплаха в лицето на Боко Харам, изискват 

всеобхватни ответни действия, както от страна на Нигерия, така и на колективно 

равнище с цел справяне с тероризма при пълно зачитане на правата на човека. 



Седмичен бюлетин Брой 6 
16 февруари2015 г. 

 

Народно събрание 

Дирекция „Законодателна дейност” 
27 

Европейският съюз отбелязва, че основна отговорност за преодоляване на 

непосредствените предизвикателства пред сигурността носят най-засегнатите държави и 

ги призовава незабавно да засилят своето сътрудничество и координация. В този 

контекст Съветът приветства помощта, която армията на Чад оказа неотдавна на 

въоръжените сили на Камерун в борбата срещу Боко Харам. Съветът приветства и 

подкрепя решението на държавите от региона за разполагане на многонационални сили, 

което беше одобрено от Африканския съюз (АС) и предстои да бъде одобрено от Съвета 

за сигурност на ООН след финализиране на оперативната концепция. В това отношение 

ЕС приветстваше подготвителната среща на АС, която се проведе в Яунде на 5—7 

февруари 2015 г.  Съветът приветства действията, предприети под егидата на Комисията 

за басейна на езерото Чад след срещите на високо равнище, проведени в Париж, Лондон, 

Абуджа и Ниамей от май 2014 г. насам. 

ЕС има готовност, съвместно с партньорите си — ООН, АС, регионални 

организации, отделните засегнати държави, както и Глобалния форум за борба с 

тероризма (ГФБТ) — да предостави подкрепа в региона чрез целия набор от инструменти, 

с който разполага, включително чрез използване на Механизма за подкрепа на мира в 

Африка и инструментите на ЕС за управление на кризи. ЕС ще разгледа и възможните 

начини да помогне на засегнатите държави да засилят собствения си капацитет за 

преодоляване на предизвикателството, включително първопричините за радикализацията 

и насилието, като насърчава междуправителственото сътрудничество между тях. Съветът 

изтъква, че кризата може да бъде разрешена само ако всички засегнати страни спазват 

международното хуманитарно право, правата на човека, правото за бежанците и 

практиките в подкрепа на общностите, за чиято защита носят отговорност. 

Същевременно Съветът отново потвърждава решимостта си да подпомага Нигерия 

на национално и местно равнище, както и другите засегнати държави, в усилията им да 

насърчават устойчивото икономическо развитие в региона на езерото Чад, да се борят с 

корупцията, да задоволяват социалните и образователни потребности на населението и 

да удовлетворяват стремежите на младите хора. 

Съветът приканва ВП и Комисията да предприемат подходящи действия и да 

предложат необходимите решения, по-конкретно на базата на политическа рамка за 

подхода при кризи, в т.ч. оценката на потребностите на държавите, изложени на 

заплахата от Боко Харам. В политическата рамка за подхода при кризи следва да се 

включи принципът за равенството между половете. Съветът ще продължи да бъде тясно 

ангажиран с този проблем и ще го обсъди отново при необходимост. 

 

 

 

Заключения на Съвета относно изборите в Нигерия 

 

Заседание на Съвета по външни работи, Брюксел, 9 февруари 2015 г. 

Силата на демократичната култура на Африка е видна от големия брой избори, 

които ще се проведат на континента през 2015 г. Европейският съюз отново потвърждава 

своята широка политика на подкрепа за мирни, приобщаващи, прозрачни и надеждни 

избори и готовността си да подпомогне Нигерия в това отношение. Европейският съюз ще 

предостави помощ за изборите и в редица други държави в Африка тази година. 

Европейският съюз ще следи с особен интерес нигерийските президентски, 

парламентарни и губернаторски избори: най-мащабното еднократно демократично 

събитие в Африка. Провеждането и качеството на този изборен процес ще бъде ключов 

фактор за бъдещето на Нигерия, региона и континента.  Ето защо ЕС изразява съжаление 

във връзка с отлагането на изборите въз основа на свързани със сигурността 

консултации, проведени в последния момент. 
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Европейският съюз настойчиво приканва Независимата национална избирателна 

комисия да направи необходимите стъпки за осигуряване на прозрачни избори и на 

безпрепятственото им провеждане. ЕС призовава всички страни да зачитат 

независимостта на комисията, да гарантират провеждането на изборите без допълнително 

забавяне и да дадат възможност на всеки нигерийски гражданин с право на глас да 

гласува честно, включително и засегнатите от положението със сигурността в 

североизточната част на страната. 

Съветът приветства подписването на „Споразумението от Абуджа“ на 14 януари 

2015 г., в което политическите лидери поеха ангажимент да не допускат изборно насилие 

преди, по време на и след изборите. От решаващо значение както за нигерийския народ, 

така и за международния имидж на Нигерия е този ангажимент да се изпълнява без 

изключения по време на целия изборен процес, независимо от резултатите. ЕС би бил 

дълбоко обезпокоен от преднамерени опити за нарушаване на избирателния процес чрез 

насилствени или други средства и в такъв случай ще трябва своевременно да обмисли 

реакцията си.  Европейският съюз подчертава, че всички спорове за провеждането или 

резултатите от изборите следва да се разрешават по съответния съдебен път. Във връзка 

с това Съветът призовава нигерийските служби за сигурност да изпълнят задължението 

си да подкрепят конституцията и да поддържат законността и реда по време на изборния 

процес независимо и пропорционално, за да дадат възможност на всички граждани с 

право на глас да упражнят свободно и мирно демократичните си права. Тъй като медиите 

трябва да играят важна роля за осигуряването на прозрачност на изборите, ЕС призовава 

всички органи да гарантират на медиите пълна свобода и пълен достъп. 

За да подкрепи тези усилия, Европейският съюз е предоставил пакет за 

подпомагане на изборния процес в Нигерия, възлизащ на общо 35 милиона евро, и по 

покана на нигерийските власти е разположил мисия на ЕС за наблюдение на изборите под 

ръководството на члена на Европейския парламент г-н Santiago Fisas Ayxelà, който ще се 

върне в Нигерия тази седмица с оглед да направи продължителна и изчерпателна оценка 

на изборите в сътрудничество с другите мисии за наблюдение. 

 

 

Полицейска мисия на ЕС в Афганистан: назначаване на нов ръководител 

 

Pia Stjernvall беше назначена за ръководител на полицейската мисия на ЕС в 

Афганистан (EUPOL Афганистан). Г-жа Stjernvall, която е от Финландия, ще встъпи в 

длъжност на 16 февруари 2015 г., като преди това е била заместник ръководител на 

мисията от юни 2014 г. насам.   

EUPOL Афганистан — гражданска мисия в рамките на общата политика за 

сигурност и отбрана, е създадена през 2007 г. На 17 декември 2014 г. Съветът удължи 

мандата на EUPOL Афганистан до 31 декември 2016 г. Мисията е част от дългосрочния 

ангажимент на ЕС и допринася към общите политически и стратегически цели на ЕС в 

Афганистан.   

EUPOL Афганистан има ключова роля в общите усилия на равнище ЕС и на 

международно равнище за подкрепа на развитието на страната. Мисията работи в 

партньорство с правителството на Афганистан за укрепване на гражданските полицейски 

сили на страната, които да действат при усъвършенствана рамка в областта на правовата 

държава и при зачитане на правата на човека.   

EUPOL Afghanistan работи в три основни области:   

институционална реформа на Министерството на вътрешните работи; 

превръщане на афганистанската национална полиция в професионална и 

създаване на връзки между полицията и съдебната система   

със силен акцент върху интегрирането на въпросите за борбата с корупцията, 

правата на човека и равенството между половете във всички свои действия.   
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Подкрепата от страна на мисията се осигурява от специално назначени за целта 

експерти в областта на полицията и правовата държава от държавите — членки на 

ЕС, чрез предоставяне на консултации на съответните афганистански институции, 

т.е. Министерството на вътрешните работи, афганистанската национална полиция, 

Министерството на правосъдието и Главната прокуратура.   

Решението за назначаване на г-жа Stjernvall е взето от Комитета по политика и 

сигурност на Съвета.   

  

 

Изпиране на пари: Съветът одобрява споразумение с ЕП 

 

На 10 февруари 2015 г. Съветът одобри споразумение с Европейския парламент 

относно нови правила за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на 

тероризма. 

 Директивата и регламентът ще укрепят правилата на ЕС срещу изпирането на 

пари и ще гарантират съгласуваност с подхода, прилаган на международно равнище. По-

конкретно проектът за регламент се занимава с информацията, придружаваща паричните 

преводи. 

  Международни препоръки 

 В текстовете са отразени препоръките на Специалната група за финансови 

действия (FATF), която се възприема като световен еталон при определянето на правила 

в борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. По някои въпроси 

новите правила на ЕС отиват по-далеч от изискванията на FATF и предоставят 

допълнителни гаранции. 

  Укрепените правила отразяват необходимостта от адаптиране на 

законодателството на ЕС, за да се отчетат развитието на технологиите и други средства 

на разположение на престъпниците. Основните елементи са: 

Разширяване на обхвата на директивата чрез въвеждането на изисквания за по-

голям брой търговци. Това се постига чрез понижаване на прага на разплащанията в брой 

от 15 000 на 10 000 евро, за да се обхванат търговците на стоки, както и чрез 

включването на доставчици на услуги в областта на хазарта. 

Прилагане на основан на риска подход чрез вземане на решения въз основа на 

обективни данни с цел по-добро установяване на рисковете. Предоставянето на насоки от 

европейските надзорни органи. 

По-строги правила за комплексната проверка на клиента. При по-големи рискове 

задължените субекти, като например банките, трябва да предприемат засилени мерки, а 

при установени по-малки рискове могат да предприемат опростени мерки.  

Действителни собственици  

Пакетът съдържа конкретни разпоредби относно действителните собственици на 

дружествата. Информацията за действителните собственици ще се съхранява в централен 

регистър, достъпен за компетентните органи, звената за финансово разузнаване и 

задължените субекти като банките. Според договорения текст лица, които могат да 

докажат законен интерес, ще имат възможност за достъп до следната съхранявана 

информация:  

име, 

месец и година на раждане, 

гражданство, 

държава на пребиваване, 

естество и приблизителни мащаби на притежаваните права. 

 Държавите членки, които желаят, могат да използват публичен регистър. Що се 

отнася до компаниите на доверително управление, вписването в централен регистър на 

информация за действителните собственици ще се използва, когато компанията на 

доверително управление поражда данъчни последици.  
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Хазарт  

По отношение на хазартните услуги, които пораждат по-високи рискове, в 

договорения текст присъства изискването при сделки на стойност 2000 или повече евро 

доставчиците на услуги да извършват комплексна проверка. При доказани нискорискови 

обстоятелства държавите членки ще имат право да освобождават някои хазартни услуги 

от някои или всички изисквания, при строго ограничени и обосновани обстоятелства. 

Такова освобождаване ще подлежи на специфична оценка на риска. Казината няма 

да се ползват от освобождаване.  

Санкции  

По отношение на санкциите текстът предвижда максимална имуществена санкция 

на стойност най-малко двойния размер на ползата, извлечена в резултат на нарушението, 

или най-малко 1 000 000 евро. При нарушения с участието на кредитни или финансови 

институции се предвижда:  

максимална имуществена санкция в размер на най-малко 5 млн. евро или 10% от 

общия годишен оборот, ако става въпрос за юридическо лице; 

максимална имуществена санкция в размер на най-малко 5 млн. евро, ако става 

въпрос за физическо лице. 

  Следващи стъпки 

На 16 декември 2014 г. беше постигнато съгласие с Европейския парламент. 

Одобрението на това споразумение от Съвета открива пътя за приемането на 

законодателния пакет на второ четене. 

Държавите членки имат на разположение две години да транспонират директивата 

в националното законодателство. Регламентът ще се прилага пряко. 

Текстове на регламента и директивата относно изпирането на пари, в съответствие 

с договореното на 10 февруари 2015 г.  

Изявления относно изпирането на пари, одобрени на 10 февруари 2015 г.  

Специална група за финансови действия (FATF)   

 

 

Референтни показатели за финансови инструменти: Съветът договаря позиция 

за по-строг контрол 

 
На 13 февруари 2015 г. Комитетът на постоянните представители договори от 

името на Съвета преговорна позиция по нови правила, чиято цел е да се гарантира по-

голяма точност и достоверност на референтните показатели за финансовите инструменти. 

Той поиска от латвийското председателство да започне, колкото се може по-скоро, 

преговори с Европейския парламент, така че да бъде възможно приемането на регламента 

на първо четене. 

Случаите напоследък на манипулиране на референтните показатели за лихвените 

проценти като Libor и Euribor изостриха вниманието върху значението на референтните 

показатели и тяхната уязвимост. Ценообразуването на много финансови инструменти и 

договори зависи от точността на референтните показатели. Съмнения в достоверността на 

индекси, използвани като референтни показатели, могат да подкопаят доверието в 

пазара, да причинят загуби за потребителите и инвеститорите и да нарушат 

функционирането на реалната икономика. 

Референтните показатели са податливи на манипулиране, когато в процеса на 

изработване на референтния показател съществуват конфликти на интереси и се 

използва лична преценка и когато не са под адекватно наблюдение. Във връзка с това 

проектът за регламент, договорен от Съвета, има следните цели:  

- Подобряване на управлението и контрола на процеса на изработване на 

референтните показатели, по-специално за да се гарантира, че 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/15/st05/st05748.bg15.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/15/st05/st05748.bg15.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/15/st05/st05748-ad02.bg15.pdf
javascript:void(0)
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администраторите избягват конфликти на интереси или поне ги управляват по 

подходящ начин;  

- Подобряване на качеството на входящите данни и методологиите, използвани 

от администраторите на референтни показатели;  

- Гарантиране, че доставчиците на входящи данни за референтните показатели и 

данните, които предоставят, са подложени на адекватен контрол, по-специално 

за да се избегнат конфликти на интереси;  

- Защита на потребителите и инвеститорите чрез повече прозрачност, адекватни 

права за правна защита и оценка на пригодността, ако е необходимо. 

Чрез проекта за регламент се въвежда правнообвързващ кодекс за поведение за 

доставчиците на входящи данни, който изисква използването на стабилни методологии и 

достатъчни и надеждни данни. По-специално в него се призовава за използването на 

входящи данни за действителни сделки, където е възможно. Но ако данните за сделките 

не са достатъчни, могат да се използват други данни. 

Приложното поле на регламента е широко, макар че референтните показатели, за 

които се счита, че са от критично значение, ще бъдат подложени на по-строги правила, 

включително правомощието на съответния компетентен орган да изисква задължително 

предоставяне на входящи данни. Регламентът няма да се прилага за предоставянето на 

референтни показатели от централните банки и за целите на публичната политика. 

Администраторите на референтни показатели ще трябва да подават заявления за 

издаване на лиценз и ще подлежат на надзор от страна на компетентния орган на 

държавата, в която се намират.  Ако даден администратор не спазва разпоредбите на 

регламента, компетентният орган може да оттегли или да прекрати неговия лиценз. От 

администраторите ще се изисква да разполагат с подходящи механизми за управление и 

контрол, за да се избегнат конфликти на интереси. 

Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) ще координира надзора на 

администраторите на референтни показатели от страна на националните компетентни 

органи. За критичните референтни показатели ще се създаде колегиум на националните 

надзорни органи, включващ ESMA, като той ще взема ключови решения. 

Текст на мандата за водене на преговори за регламент на Европейския парламент 

и на Съвета относно индекси, използвани като референтни показатели за целите на 

финансови инструменти и финансови договори  

 

 

Източник: страницата на Съвета 

 

Председателство на Съвета на ЕС 

 
ЛАТВИЯ 
 

 

Ротационното председателство се поема от Латвия за първи път в периода януари 

— юни 2015 г. 

След неотдавнашните терористични атаки във Франция е важно да защитим 

европейските ценности, заяви латвийската министър-председателка Лаймдота Страуюма в 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/bg/15/st05/st05921.bg15.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/bg/15/st05/st05921.bg15.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/bg/15/st05/st05921.bg15.pdf


Седмичен бюлетин Брой 6 
16 февруари2015 г. 

 

Народно събрание 

Дирекция „Законодателна дейност” 
32 

дебат на 14 януари в ЕП за приоритетите на Рига по време на шестмесечното 

председателство на Съвета на ЕС. Някои депутати приветстваха ангажимента за 

законодателство за ползването на данните за авиопътниците за целите на сигурността, 

други настояха за подкрепа за инвестициите и икономическия растеж, както и за 

доизграждане на дигиталния пазар, съобщават от ЕП. 

Г-жа Страуюма обяви, че целите на латвийското председателство са "конкурентна, 

цифрова и силна в международен план Европа". Тя каза: "Ние целим да защитим 

европейските ценности - свободите, сигурността, правосъдието и толерантността, които 

характеризират Европа. Бих искала да укрепим нашето сътрудничество и да създадем 

синхронизирани действия и програма между Съвета и Парламента." 

"Латвийското председателство е символ на помирението в европейската история; 

преди трийсет години никой не би могъл да си го представи", заяви председателят на 

Европейската комисия Жан-Клод Юнкер. Той обяви подкрепата на Комисията за цели като 

създаването на работни места и растеж, рестартирането на инвестициите, 

задълбочаването на икономическия и паричния съюз и доизграждането на единния 

дигитален пазар. 

Икономическото възстановяване на Латвия след крайно тежката 2009 г. е "лъч 

надежда в ЕС", заяви Манфред Вебер (ЕНП, Германия). Той обеща подкрепа от своята 

група за законодателството за данните на авиопътниците и мерки за стимулиране на 

растежа и заетостта. 

Джани Питела (С&Д, Италия) се обяви за нов подход в областта на сигурността: 

"Ние трябва да отговорим на въпроса за защитата на нашите граждани. Трябва да 

преодолеем съпротивата на страните членки и да създадем регионална стратегия за 

премахване на тероризма". 

Робертс Зиле (ЕКР, Латвия) обърна внимание на конфликта в Украйна: "Една 

стабилна, свободна и демократична Украйна би била важен модел за следване за други 

партньорски страни. Това би ни позволило да засилим сътрудничеството си с други 

партньори от Евразия." 

Софи ин ’т Велд (АЛДЕ, Холандия) се обяви за приемането на директива за равна 

защита от дискриминация по различни признаци и добави, че приемането на европейско 

законодателство би било най-добрият отговор на хомофобията. 

Според Димитриос Пападимулис (ЕОЛ/СЗЛ, Гърция) Европа трябва да търси 

решения на натрупаните проблеми чрез дипломация и демокрация. "В наш интерес е да 

намаляваме напрежението, да градим приятелски отношения върху принципите на 

демокрацията". 

Филип Ламбертс (Зелени/ЕСА, Белгия) прикани Латвия да ревизира програмата си: 

"Дали сме избрани тук, за да удовлетворяваме пазарите?", попита той и посочи, че 

ЕС трябва по-скоро да укрепва доверието на гражданите си с политика за споделен 

просперитет. 

Големите страни имат силно влияние върху програмите на председателствата от 

малки страни, заяви Роландас Паксас (ЕСПД, Литва). "Имаме нужда от европейска 

стратегия за сигурност, от работни места и растеж, но на първо място от общ енергиен 

пазар", каза той. 

Ивета Григуле (независима, Латвия) изтъкна въпроса за отношенията с Централна 

Азия. Страните от този регион "имат нужда от нашата подкрепа и внимание, за да им 

помогнем да балансират усилващия се руски натиск", посочи тя. 

 

Уеб сайт на латвийското председателство 

 

 

https://eu2015.lv/
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Новини от Европейската комисия 

 

Европа действа за по-голяма енергийна сигурност и 

независимост 
 

Представители на Австрия, България, Хърватия, Гърция, 

Унгария, Италия, Румъния, Словения и Словакия, както и 

заместник-председателят на Европейската комисия за енергиен 

съюз Марош Шефчович и комисарят за енергетика и климатични 

промени Мигел Ариас Канете проведоха първата среща на Групата на високо равнище за 

изграждането на газовите връзки в Централна и Югоизточна Европа в София. Целта на 

Групата на високо равнище е да се създаде регионална пътна карта на приоритетната 

инфраструктура и да ускори нейното прилагане с цел развитие на липсващата 

инфраструктура и подобряване на сигурността на доставките на газ. Като основен 

приоритет участниците в Групата на високо равнище очертаха осигуряването на три 

различни източника на природен газ за Централна Европа. 

Навременно изпълнение на инфраструктурата е особено важно с оглед на 

уязвимото положение на Централна и Югоизточна Европа. Това бе демонстрирано с 

Европейската стратегия за енергийна сигурност и стрес-тестовете, извършени миналата 

година. Сигурността на енергийните доставки е един от градивните елементи на проекта 

за енергиен съюз, приоритет на Европейската комисия. 

Днес, Групата на високо равнище прие своите задания, които определят 

специфичния обхват на дейността и структурата на управление. Дискусиите обхванаха 

външните и вътрешни аспекти на състоянието на доставките в региона като специален 

акцент се постави върху интерконекторните връзки и на по-доброто използване на вече 

съществуващата инфраструктура. Допълнителен анализ на експертно равнище ще бъде 

направен в подгрупи за конкретните инфраструктурни коридори с цел да се 

идентифицират липсващите връзки и други бариери, възпрепятстващи ефективната 

интеграция на пазара. Групата на високо равнище се съгласи, че план за действие с 

конкретни цели, които да ускорят реализацията на определени проекти, ще бъде приет в 

началото на лятото. Неговото изпълнение ще бъде редовно наблюдавано от Групата на 

високо равнище като по този начин се създаде политически импулс, който да сложи край 

на фрагментацията на пазара и да предотврати потенциални кризи с бъдещите доставки. 

Независимо, че Групата на високо равнище беше създадена от горепосочените 

държави-членки, съседни страни също ще участват, за да се осигури регионален подход и 

извън границите на ЕС. Информация от националните регулаторни органи в областта на 

енергетиката, Европейската мрежа на операторите на газопреносни системи, Европейска 

агенция за сътрудничество на енергийните регулатори , Секретариата на Енергийната 

общност и организаторите на проекта, както и международните финансови институции ще 

осигурят основата за солидна оценка. 

Групата на високо равнище ще се срещне отново в началото на лятото, за да 

направи преглед на напредъка, постигнат на експертно ниво и да изработи план за 

действие. 
 

Източник: страницата на Представителството на Европейската комисия в 

България 
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Инициативи на ЕС  
 

 

Конкурс за студентско есе на икономическа тема 

 

Представителството на Европейската Комисия в България, 

в сътрудничество с Института за икономическа политика, 

обявява конкурс за студентско есе на тема „Планът за 

инвестиции за Европа – моята визия за проектите, от които 

България и Европейският съюз имат нужда".  

Крайният срок за изпращане на студентските есета е 9 март 2015 г.  

Авторите на трите отличени есета ще бъдат наградени с пътуване до Брюксел и 

посещение на Европейските институции. Наградите ще бъдат обявени на 16 април 2015 г. 

по време на официална церемония лично от г-н Юрки Катайнен, заместник-председател 

на Европейската комисия с ресор „Работни места, растеж, инвестиции и 

конкурентоспособност", който ръководи осъществяването на Плана за инвестиции за 

Европа. 

Повече информация за правилата и критериите за участие в конкурса можете да 

намерите тук  

 

 

 

Известни са победителите от конкурса за участие в младежкия екип Европа към 

Европейската комисия в България 

 

 

За повече информация натиснете ТУК 

 

 

 

 

Документи на Европейската комисия 
 

 

Документи на ЕК и Съвета получени в периода януари - февруари 2015 г. 

 
ПОСЛЕДНИ ДОКУМЕНТИ НА ЕК 

ДОКУМЕНТ СИГНАТУРА ДАТА 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за действието на 
Регламент (ЕО) № 470/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 година 
относно установяване на процедури на Общността за определяне на допустимите стойности на 
остатъчни количества от фармакологичноактивни субстанции в храни от животински 
произход, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета и за изменение на Директива 
2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 726/2004 на 
Европейския парламент и на Съвета 

COM(2015) 
56 

16/02/2015 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за определяне на позицията, която да се заеме от 
името на Съюза в рамките на съответните комитети на Икономическата комисия за Европа на 

COM(2015) 
55 

13/02/2015 

http://form.jotformeu.com/form/50194114763351
http://ec.europa.eu/bulgaria/press_corner/news/100215_tej_bg.htm
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23842/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23842/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23842/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23842/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23842/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23842/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23842/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23833/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23833/
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Организацията на обединените нации по отношение на предложенията за изменения на 
правила № 7, 13, 23, 37, 38, 41, 43, 45, 51, 55, 59, 75, 78, 98, 99, 106, 107, 110, 112, 113, 
117, 119, 123, 128, 129 на ООН, изменение 2 на ГТП № 3 на ООН по отношение на спирачките 
на мотоциклетите и изменение 3 на ГТП № 4 на ООН по отношение на международната 
процедура за сертификация на тежкотоварните превозни средства  

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА относно статута на наблюдател в Международния 
център за синхротронно излъчване за експериментална наука и приложения в Близкия изток 
(SESAME) за Европейския съюз  

COM(2015) 
65 

13/02/2015 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за установяване на позицията, която да бъде заета от 
името на Европейския съюз в рамките на Международния съвет по захарта по отношение на 
удължаването на срока на действие на Международното споразумение за захарта от 1992 г. 

COM(2015) 
53 

12/02/2015 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за установяване на позицията, която да бъде заета от 
името на Европейския съюз в рамките на Международния съвет по зърното по отношение на 
удължаването на срока на действие на Конвенцията за търговията със зърно от 1995 г. 

COM(2015) 
52 

12/02/2015 

Изменено предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за 
установяване на процедури на Съюза в областта на общата търговска политика с оглед 
гарантиране упражняването от Съюзa на правата, които са му предоставени съгласно 
правилата за международна търговия, по-специално тези, които са установени под егидата на 
Световната търговска организация  

COM(2015) 
49 

09/02/2015 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване, от името на Европейския съюз, на 
Протокола за изменение на Маракешкото споразумение за създаване на Световната търговска 
организация 

COM(2015) 
50 

06/02/2015 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно защитата 
срещу последиците от извънтериториалното прилагане на законодателство, прието от трета 
страна, и действията, предприети на основание на това законодателство или произтичащи от 
него 

COM(2015) 
48 

06/02/2015 

JOIN(2015) 2 JOIN(2015) 2 06/02/2015 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на 
Регламент (ЕО) № 1007/2009 относно търговията с тюленови продукти  

COM(2015) 
45 

06/02/2015 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за мобилизиране на 
средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление 
EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik) 

COM(2015) 
47 

06/02/2015 

СЪОБЩЕНИЕ 

COM(2015) 
44 

05/02/2015 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на 
Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския 
социален фонд, що се отнася до увеличаването на първоначалната сума за предварително 
финансиране, изплащана за оперативни програми, подпомагани по линия на инициативата за 
младежка заето 

COM(2015) 
46 

04/02/2015 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 32-ри годишен доклад на 
Комисията до Съвета и Европейския парламент относно антидъмпинговите, антисубсидийните 
и защитните мерки на ЕС (2013 г.) - {SWD(2015) 10 final} 

COM(2015) 
43 

04/02/2015 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА 

SWD(2015) 
10 

04/02/2015 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за мобилизиране на 
средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление 
EGF/2014/015 GR/Attica Publishing activities) 

COM(2015) 
40 

03/02/2015 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за мобилизиране на 
средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление 
EGF/2014/018 GR/Attica Broadcasting) 

COM(2015) 
37 

03/02/2015 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно прилагането на 
Регламент (EO) № 450/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно индекса на 
разходите за труд (ИРТ) 

COM(2015) 
42 

03/02/2015 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА по силата на член 85, 
параграф 2 от Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 
2012 година относно извънборсовите деривативи, централните контрагенти и регистрите на 
трансакции, за оценка на напредъка и усилията на ЦК в разработването на технически 
решения за прехвърлянето от пенсионните планове на непарични обезпечения за целите на 
променливия марж, както и на необходимостта от евентуални мерки за насърчаването на 
такива решения 

COM(2015) 
39 

03/02/2015 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за суспендиране на митата, приложими към вноса на 
някои тежки масла и други подобни продукти 

COM(2015) 
38 

02/02/2015 

 

http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23833/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23833/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23833/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23833/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23833/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23834/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23834/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23834/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23830/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23830/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23830/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23831/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23831/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23831/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23778/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23778/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23778/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23778/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23778/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23772/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23772/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23772/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23773/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23773/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23773/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23773/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23776/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23779/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23779/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23781/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23781/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23781/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23782/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23777/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23777/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23777/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23777/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23777/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23793/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23793/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23793/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23794/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23741/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23741/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23741/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23742/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23742/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23742/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23743/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23743/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23743/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23748/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23748/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23748/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23748/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23748/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23748/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23748/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23744/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23744/
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ДОКУМЕНТИ НА СЪВЕТА НА ЕС 

ДОКУМЕНТ СИГНАТУРА ДАТА 

6223/15 6223/15 16/02/2015 

3370-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Икономически и финансови въпроси) 
- Дата: 17 февруари 2015 г. Час: 11,00 ч. Място: Брюксел 

6165/15 13/02/2015 

3371-во заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Конкурентоспособност) (вътрешен 
пазар, промишленост, научни изследвания и космическо пространство) - Дата: 2 и 3 март 
2015 г. Час: 10,00 ч., 10,00 ч. Място: СЪВЕТ СГРАДА „JUSTUS LIPSIUS“ Rue de la Loi, 175, 1048 
BRUXELLES 

1524/15 13/02/2015 

Изпращане на националните парламенти на протоколи от заседания на Съвета на 
Европейския съюз („Обсъждания на законодателни актове“/„Открити обсъждания“)  

1553/15 13/02/2015 

6119/15 6119/15 10/02/2015 

3368-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Общи въпроси) - Дата: 10 февруари 
2015 г. Час: 10,30 ч. Място: Брюксел 

5936/15 09/02/2015 

3367-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Външни работи) - Дата: 9 февруари 
2015 г. Час: 10,00 ч. Място: Брюксел 

5930/15 06/02/2015 

1218/1/15 1218/15 06/02/2015 

3368-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Общи въпроси) - Дата: 10 февруари 
2015 г. Час: 10,30 ч. Място: СЪВЕТ СГРАДА „JUSTUS LIPSIUS“ Rue de la Loi, 175, 1048 
BRUXELLES 

1219/15 06/02/2015 

Изпращане на националните парламенти на протоколи от заседания на Съвета на 
Европейския съюз 

1418/15 04/02/2015 

5749/15 5749/15 30/01/2015 

5755/15 5755/15 29/01/2015 

3370-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Икономически и финансови въпроси) 
- Дата: 17 февруари 2015 г. Час: 11,00 ч. Място: СЪВЕТ СГРАДА „JUSTUS LIPSIUS“ Rue de la 
Loi, 175, 1048 BRUXELLES 

1327/15 29/01/2015 

5720/15 5720/15 29/01/2015 

5719/15 5719/15 29/01/2015 

3369-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Външни работи) - Дата: 29 януари 
2015 г. Час: 15,00 ч. Място: Брюксел 

5645/15 28/01/2015 

5607/15 5607/15 27/01/2015 

3365-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Селско стопанство и рибарство) - 
Дата: 26 януари 2015 г. Час: 10,00 ч. Място: Брюксел 

5268/15 23/01/2015 

3366-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Икономически и финансови въпроси) 
- Дата: 27 януари 2015 г. Час: 10,00 ч. Място: Брюксел  

5462/15 23/01/2015 

3343-то заседание на Съвета на Европейския съюз - (ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ 
ВЪПРОСИ), проведено в Брюксел на 7 ноември 2014 г. 

15185/14 19/01/2015 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/23841/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/23838/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/23838/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/23839/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/23839/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/23839/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/23839/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/23840/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/23840/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/23807/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/23811/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/23811/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/23812/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/23812/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/23813/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/23814/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/23814/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/23814/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/23817/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/23817/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/23825/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/23816/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/23826/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/23826/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/23826/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/23827/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/23828/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/23832/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/23832/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/23815/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/23722/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/23722/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/23723/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/23723/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/23821/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/23821/
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Актове, публикувани в Официален вестник на 
Европейския съюз 
 

 

Дата L (Законодателство) C (Информация и известия) 

09/02/2015   C046 

10/02/2015 L033 L034 C047 

11/02/2015 L035 C048 

12/02/2015 L036 C049 C050 

13/02/2015 L037 L038 C051 C052 C053 C054 

14/02/2015 L039 C055 

 
 

 
 

 

 

 
 

           Народно събрание 
  Дирекция „Законодателна 

дейност” 
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