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Тема на седмицата 
 

 

Реакции в ЕП срещу тероризма 
 

данни за авиопътниците, Европол, обща стратегия 

 

Противодействието на тероризма е сред основните 
акценти в дейността на Европейския парламент в 

последните седмици. На 30 ноември и 1 декември 2015 г. 
депутатите в комисията по граждански свободи гласуваха 

за засилване на правомощията на Европол, обсъдиха напредъка по приемането на 
законодателство за споделянето между страните-членки на ключова информация за 

пътуващите със самолет и разискваха нуждата от всеобхватен отговор. Представяме 
кратко обобщение на работата по темата през седмицата.  

Засилване на ролята на Европол 

Европейската полицейска служба (Европол) координира взаимодействието на 
страните-членки срещу международната престъпност, но скоро ще има по-големи 

правомощия и в борбата с тероризма. На 26 ноември 2015 г. Парламентът постигна 
предварително споразумение със Съвета за промени в законодателството за Европол. 

Комисията по граждански свободи одобри споразумението на 30 ноември 2015 г. 
„Новите правила за Европол са най-добрият отговор, който можем да дадем на 

терористичната заплаха“, заяви докладчикът на ЕП Агустин Диас де Мера (ЕНП, Испания). 
С разширяването на правомощията Европол ще може по-лесно да създава 

специализирани звена и да обменя информация със структури от частния сектор. 

Предварителното споразумение трябва да бъде потвърдено от правителствата в 
Съвета и от депутатите в пленарна зала. 

Близо до споразумение със Съвета за данните на пътуващите със самолет 
Споделянето на информация между страните-членки за хората, напускащи или 

влизащи в ЕС със самолет, би улеснило идентифицирането на съмнителни лица и на 
такива, които отиват да се бият за терористични групировки. Предложението 

за резервационните данни на пътниците поставя основа за систематичното събиране, 
използване и съхраняване на данни за пътниците на международни полети. 

На 1 декември 2015 г. докладчикът Тимъти Къркхоуп (ЕКР, Великобритания) даде 

отчет за напредъка в започналите през септември преговори със Съвета. Според него 
има добри шансове за постигане на споразумение до края на годината, макар че към 

момента остават отворени някои спорни въпроси като срока за съхранение на данните. 
Изготвяне на общ отговор 

Последните атентати в Париж показаха, че слабости в сътрудничеството между 
страните в ЕС могат да позволят осъществяването на терористични актове. „Трябва да 

покажем на гражданите, че можем да гарантираме сигурността“, заяви европейският 
координатор срещу тероризма Жил де Керков на 1 декември 2015 г. в комисията по 

граждански свободи по време на дискусия за стратегията на ЕС срещу тероризма, 

одобрена през 2005 г. Решимост, прагматизъм и действия на място са необходимите 
елементи за всеки един опит за преодоляване на проблема, заяви г-н де Керков. 

 
Източник: страницата на Европейския парламент 

 
 

http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/content/20151130STO05256/html/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB-%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%95%D0%A1-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0-%D1%81-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/content/20151130IPR05456/html/Europol-deal-on-new-powers-to-step-up-EU-police-cooperation-and-fight-terrorism
http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/28397/AGUSTIN_DIAZ+DE+MERA+GARCIA+CONSUEGRA_home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/top-stories/content/20150218TST24901/html/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D1%8A%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5
http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/4542/TIMOTHY_KIRKHOPE_home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/content/20151201IPR05559/html/EU-PNR-lead-MEP-optimistic-on-prospects-of-a-deal-meeting-Parliament's-concerns
http://www.consilium.europa.eu/bg/policies/fight-against-terrorism/counter-terrorism-coordinator/
http://www.consilium.europa.eu/bg/policies/fight-against-terrorism/
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Събития в Народното събрание 

Събития от изминалата седмица 
 

Българско председателство на Комитета на 

Министрите на Съвета на Европа 10 
ноември 2015 - 18 май 2016г. 

Парламентарно измерение. 
 

 
Република България ще председателства 

Комитета на министрите (КМ) на Съвета на 
Европа (СЕ) от 10 ноември 2015 г. до май 2016 

г.  

Член на Съвета на Европа от 1992 г., 
Република България отдава първостепенно 

значение на основните ценности на организацията в областта на правата на човека, 
върховенството на закона и демокрацията, чиято защита и утвърждаване ще бъде главна 

стратегическа цел на нейното второ председателство на Комитета на министрите. 
Осъществяването на приоритетите на българското председателство ще бъде 

съобразено с развитията на основите политически процеси от интерес за демократичната 
сигурност в Европа каквито са ситуацията в Украйна, заплахата от радикализация, 

водеща до терористични действия, динамичните миграционните процеси и спазване 

правата на човека.  
Като председател на КМ, Република България ще работи в тясно взаимодействие с 

Генералния секретар и всички органи от системата на Съвета на Европа, в частност с 
ПАСЕ, Конгреса за местни и регионални власти, ЕСПЧ, Венецианската комисия и т.н. 

Председателството на Република България ще продължи да отдава първостепенно 
значение на сътрудничеството с Комисаря по правата на човека, като продължи да оказва 

пълноценна помощ в осъществяването на функциите от неговия мандат.  
Страната ни ще положи допълнителни усилия за по-нататъшното решаване на 

някои важни въпроси в областта на сътрудничеството си със СЕ - мониторинговия процес 

по приложението на Европейската социална харта (ревизирана), изпълнението на 
препоръките по приложението на Рамковата конвенция за защита на националните 

малцинства (РКЗНМ) и на Европейската комисия срещу расизма и нетолерантността 
(ЕКРН), извънредната процедура по изпълнение на препоръките на Европейския комитет 

за предотвратяване на изтезанията, засилената процедура по изпълнението на решенията 
на някои дела и приложението на пилотните решения на Европейския съд по правата на 

човека (ЕСПЧ) по отношение на Република България.  
Българското председателство ще насърчава връзките на СЕ със страните партньори 

и съвместното сътрудничество с другите международните организации в името на мира и 

стабилността в Европа.  
Новини  

Инициативи  
Документи  

Връзки  
Предстоящи събития  

 
 

http://www.parliament.bg/bg/pace/ts_news
http://www.parliament.bg/bg/pace/ts_init
http://www.parliament.bg/bg/pace/ts_documents
http://www.parliament.bg/bg/pace/ts_links
http://www.parliament.bg/bg/pace/ts_calendar
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Предстоящи събития  
 

 
 
 

09/12/2015 

09:00 Пленарно заседание  
09/12/2015 

14:15 Заседание на Комисия по труда, социалната и демографската политика  
09/12/2015 

14:30 Заседание на Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред  
09/12/2015 

14:30 Заседание на Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта  
09/12/2015 

14:30 Заседание на Комисия по правни въпроси  

09/12/2015 
14:30 Заседание на Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта  

09/12/2015 
15:00 Заседание на Комисия по образованието и науката  

09/12/2015 
15:00 Заседание на Комисия по външна политика  

 
 

 
 

 
 

 

Годишна работна програма   

 
 

 
 

 

 
Годишна работна програма по въпросите на Европейския съюз (2015 г.)  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

http://www.parliament.bg/bg/plenaryprogram/ID/882
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2337/sittings/ID/7896
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2335/sittings/ID/7903
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2339/sittings/ID/7905
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2331/sittings/ID/7906
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2339/sittings/ID/7911
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2338/sittings/ID/7899
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2333/sittings/ID/7908
http://www.parliament.bg/pub/EUBUL/Dokladi2009.pdf
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Новини от България свързани с ЕС 
 

Камерън: България е пример как се охранява 

външна граница на ЕС 
 

 
Министър-председателят Бойко Борисов запозна 

премиера Дейвид Камерън с организираната от България 
охрана на държавната граница, която е външна за 

Европейския съюз, съобщава правителствената 

пресслужба. Двамата премиери пристигнаха днес с хеликоптер на ГКПП Лесово и 
обходиха изграденото на територията на област Ямбол на българо-турската бразда 

инженерно съоръжение, предназначено да възпира мигранти, опитващи се да преминат 
незаконно на територията на страната ни и в ЕС. При инспекцията си те бяха 

съпровождани от старши комисар Стоян Иванов – заместник-директор на ГД „Гранична 
полиция”. 

Темата за ефективния контрол по външните граници на ЕС и намирането на 
дълготрайно решение на насилието в Близкия Изток и Северна Африка беше продължена 

и при днешните разговори на ръководителите на правителствата на България и 

Великобритания. При инспекцията си те отново подчертаха необходимостта от 
солидарност и обединени действия на всички държави-членки за спиране на 

мигрантската вълна и преодоляване на кризата в Европа. Борисов и Камерън 
коментираха, че това може да стане при разрешаване на проблемите при техния 

първоизточник, чрез подкрепа на усилията на Турция за овладяване на бежанските 
потоци и чрез ефективно прилагане на сключените реадмисионни споразумения с 

ключови трети държави. 
По-късно, при посещение в регионалната дирекция на „Гранична полиция” в 

Елхово, заместник министърът на вътрешните работи Филип Гунев представи пред 

британската делегация създадената организация за контрол на границата, системата за 
видеонаблюдение, както и другите предприети мерки за възпиране на нелегалните 

мигранти, за тяхната проверка и регистриране. По данни на МВР, през 2015 г. са 
задържани 29 308 незаконни мигранти, 5150 бежанци са получили статут. Охраната на 

българо-турската граница е подсилена с допълнителен брой служители, включително на 
Фронтекс и специализирани патрули. Продължава изграждането на инженерното 

съоръжение по границата. 
Премиерът Камерън посочи, че е силно впечатлен от ефективността на охраната и 

коментира, че страната ни може да бъде давана за пример за спазване на шенгенските 

критерии. „Важно е Европа да има сигурни външни граници и тук, в България се вижда, 
че премиерът и правителството са изключително ангажирани с този въпрос. България има 

морска граница, има и сухопътна граница с Турция, която охранява, и смятам, че това е 
реален пример как нещо, ако е истински приоритет, може да бъде постигнато. Трябва да 

продължим да ги подкрепяме в тези важни задачи, които изпълняват. Европейските 
държави, изправени пред нарастващия мигрантски поток, трябва да се поучат от 

България как да подобрят външния си контрол”, каза той. 
Министър-председателят Борисов изтъкна, че гледаме изключително отговорно на 

задълженията си като държава-член на ЕС. „С предприетите мерки гарантираме 

сигурността не само на българските, но и на европейските граждани”, подчерта той. 
 

Източник: Europe.bg 
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Новини от европейските институции  

Събития от изминалата седмица в европейските институции 

 
Седмицата в Европейския парламент  

 
Европол: агенцията на ЕС за борба с международната 

престъпност и тероризма 
 

Заплахата от престъпни и терористични мрежи изисква 

адекватен международен отговор, част от който е 
Европейската полицейска служба, позната като Европол. Тази 

агенция на ЕС подпомага обмена и анализа на информация 
между държавите-членки в сферата на правораздаването и 

сигурността. На 30 ноември 2015 г. комисията по граждански 
свободи гласува за увеличаване на ролята на службата в борбата с тероризма.  

Като агенция на ЕС Европол съдейства за подобряване на сътрудничеството между 
страните-членки за предотвратяване и борба с тежките престъпления с международен 

характер. Тя работи в области като трафик на наркотици и на хора, детска порнография, 

кражби на автомобили, електронни престъпления, пране на пари и фалшифициране на 
евро. 

Служителите на Европол нямат право да извършват арести или да водят 
разследвания в страните-членки. Те оказват съдействие чрез разпространяване и анализ 

на събрана информация, оценки на заплахата и предоставяне на опит и обучения. 
Благодарение на тази помощ страните-членки извършват над 18 000 

трансгранични разследвания всяка година. 
През това лято бе обявено, че Европол ще координира екип за разследване на 

електронни престъпления, включващ експерти от различни европейски страни. Целта ще 

бъде да се проследи и разруши присъствието на „Ислямска държава“ в социалните мрежи, 
което се смята, че е основен фактор за набирането на бойци от Европа и други държави. 

Европол възниква през 90-те години на ХХ век, но получава статут на пълноправна 
агенция на ЕС през 2010 г. 

 
 

Кръгова икономика: защо многократното използване на 
продукти е важно 

 

Средностатистическият европеец използва 14 тона суровини 
и произвежда 5 тона отпадъци всяка година. Ресурсите на 

планетата са ограничени и е нужно да се отнасяме с тях разумно. 
Решението би могло да бъде многократното използване, 

поправката и рециклирането на продукти и материали. На 2 
декември 2015 г. Парламентът обсъди новите предложения на 

Европейската комисия за насърчаване на прехода към кръгова 
икономика, в която продуктите имат повече от един живот.  

Концепцията за кръгова икономика се изгражда в противовес на традиционния 

цикъл, при който се използват суровини, създават се неща от тях, те се консумират и 
остатъците се изхвърлят. Целта е да бъде удължен жизненият цикъл на продуктите. Това 
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може да се постигне чрез подобряване на издръжливостта, улесняване на поправката и 

повторното използване на продуктите, както и чрез по-ефективно управление на 

отпадъците. Създават се и нови бизнес модели, основани на споделянето, лизинга, 
използването на продукти втора употреба. 

В резолюция, която Парламентът гласува на 9 юли, депутатите призоваха за 
налагане на обвързващи цели за повишаване на ефективността на използване на 

ресурсите в ЕС с 30% към 2030 г. спрямо 2014 г. Това би повишило брутния вътрешен 
продукт на ЕС с близо 1% и би създало още 2 млн. работни места, показват разчети на 

Комисията. 
Авторката на приетия текст Сирпа Пиетикяйнен (ЕНП, Финландия) заяви, че пътят 

към осъществяване на желаните промени минава през „промяна на начина на мислене и 

регулаторни, икономически, социални и образователни промени в цялото общество.“ 
По-рано на 2 декември 2015 г. Комисията представи план за действия и нови 

законодателни предложения, които ще бъдат разисквани и гласувани в ЕП по-късно през 
2015 и 2016 г. 

 
 

 
 

 

 
 

Решението за специалната комисия за данъчни постановления II е прието 
 

 
 

 
Работата на специалната комисия на ЕП за данъчните постановления ще бъде 

продължена за още шест месеца с нов мандат, започващ на 2 декември 2015 г. Това беше 

решено единодушно от Председателския съвет в сряда и прието в пленарната зала с 561 
гласа „за“, 69 „против“ и 5 „въздържал се“.  

Структурата на Специалната комисия за данъчни постановления II ще бъде същата 
като тази на нейния предшественик. Новата комисия също така ще доразвие нейната 

работа, като се заеме с нерешените въпроси, засегнати в парламентарната резолюцията 
от 25 ноември 2015 г. 

Работата на комисията ще се съсредоточи върху вредни режими и практики на 
корпоративно данъчно облагане на европейско и международно ниво. Сред задачите на 

специалната комисия ще бъде също така и да разгледа работата на Европейската комисия 

в сферата на държавните помощи и данъчното облагане, проучи спазването на данъчното 
законодателство от страна на държавите членки, както и да се запознае с агресивното 

данъчно планиране, практикувано от компании. 
Новата комисия ще разгледа внимателно как страните членки и институциите на 

ЕС изпълняват препоръките на предишната комисия. Освен това тя ще следи отблизо 
работата на международни институции, включително ОИСР и Г-20. 

 
 

 

 
Източник: страницата на Европейския парламент 

 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0266+0+DOC+XML+V0//BG
http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/40599/SIRPA_PIETIKAINEN_home.html
https://webmail.europarl.europa.eu/owa/redir.aspx?SURL=MR1B3jL-H6cNjMuV47DJMad97K7W_N7g8NpZ5H8ZtfQFCDVvufvSCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgBlAHUAcgBvAHAAYQByAGwALgBlAHUAcgBvAHAAYQAuAGUAdQAvAHMAaQBkAGUAcwAvAGcAZQB0AEQAbwBjAC4AZABvAD8AcAB1AGIAUgBlAGYAPQAtAC8ALwBFAFAALwAvAFQARQBYAFQAKwBUAEEAKwBQADgALQBUAEEALQAyADAAMQA1AC0AMAA0ADAAOAArADAAKwBEAE8AQwArAFgATQBMACsAVgAwAC8ALwBCAEcA&URL=http%3a%2f%2fwww.europarl.europa.eu%2fsides%2fgetDoc.do%3fpubRef%3d-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bTA%2bP8-TA-2015-0408%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fBG
https://webmail.europarl.europa.eu/owa/redir.aspx?SURL=MR1B3jL-H6cNjMuV47DJMad97K7W_N7g8NpZ5H8ZtfQFCDVvufvSCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgBlAHUAcgBvAHAAYQByAGwALgBlAHUAcgBvAHAAYQAuAGUAdQAvAHMAaQBkAGUAcwAvAGcAZQB0AEQAbwBjAC4AZABvAD8AcAB1AGIAUgBlAGYAPQAtAC8ALwBFAFAALwAvAFQARQBYAFQAKwBUAEEAKwBQADgALQBUAEEALQAyADAAMQA1AC0AMAA0ADAAOAArADAAKwBEAE8AQwArAFgATQBMACsAVgAwAC8ALwBCAEcA&URL=http%3a%2f%2fwww.europarl.europa.eu%2fsides%2fgetDoc.do%3fpubRef%3d-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bTA%2bP8-TA-2015-0408%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fBG
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Седмицата в Съвета  

 

Банков съюз: Единният фонд за преструктуриране ще започне да функционира 

на 1 януари 2016 г. съгласно предвидения график 

 

Единният механизъм за преструктуриране на ЕС ще влезе в сила на 1 януари 
2016 г. съгласно предвиденото. Това отбелязва завършването на втория стълб на 

банковия съюз на Европа. 
Считано от 30 ноември 2015 г., достатъчно на брой държави членки са 

ратифицирали междуправителствено споразумение (МПС) относно прехвърлянето и 
взаимното използване на вноски в Единния фонд за преструктуриране (ЕФП). 

Това ще гарантира пълноценното функциониране на ЕФП. 

Единен механизъм за преструктуриране 
Единният механизъм за преструктуриране (ЕМП) има за цел да гарантира 

организираното преструктуриране на неплатежоспособните банки, без да се прибягва до 
парите на данъкоплатците. Това ще включва както систематичното прибягване до 

споделяне на загубите от акционерите и кредиторите в съответствие с директивата на ЕС 
за възстановяване и преструктуриране на банките, така и евентуалното прибягване до 

ЕФП. 
Междуправителствено споразумение 

МПС влиза в сила на първия ден от втория месец, следващ датата, на която 

инструментите за ратификация са депозирани от подписалите го страни, които участват в 
банковия съюз, представляващи най-малко 90 % от общите претеглени гласове на всички 

участници. 
МПС беше подписано през май 2014 г. от представители на всички държави 

членки, с изключение на Швеция и Обединеното кралство. В обща декларация 
подписалите го страни посочват стремежа си да приключат процеса на ратификация 

навреме, така че ЕМП да започне да функционира пълноценно до 1 януари 2016 г. 
Споразумението допълва регламент относно създаването на ЕМП, съгласно който 

се създава фондът, а също и централен орган за вземане на решения. Единният фонд за 

преструктуриране ще бъде изцяло финансиран от вноски от банките. 
През декември 2013 г. Съветът реши да използва междуправителствено 

споразумение за установяване на правила относно прехвърлянето и взаимното 
използване на вноски с цел да се осигури максимална правна сигурност. 

Спрямо държави, които са подписали МПС, но все още не са част от банковия съюз 
(т.е. държавите членки извън еврозоната) ще се прилагат само правата и задълженията, 

произтичащи от Споразумението, след като те станат част от единния надзорен 
механизъм (ЕНМ) и ЕМП. 

ЕНМ, първият стълб на банковия съюз, стартира на 4 ноември 2014 г. 

Фондът 
Съгласно МПС фондът ще се изгражда в продължение на осем години, за да се 

достигне целево равнище от поне 1% от размера на гарантираните депозити на всички 
кредитни институции, лицензирани в участващите държави членки. Неговият 

предполагаем размер ще е около 55 млрд. евро. 
Набраните на национално равнище вноски от банките ще бъдат прехвърлени в 

ЕФП, който първоначално ще се състои от подразделения, съответстващи на всяка 
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договаряща страна. Те ще се слеят постепенно в рамките на осемгодишния преходен 

етап. Това обединяване за взаимно използване на внесените средства ще бъде 

интензивно в началната фаза, като започне с 40 % през първата година и още 20 % през 
втората година, и постепенно ще нараства с еднакви количества през следващите шест 

години, докато не се осигури пълно взаимно използване на ЕФП. 
Текст на междуправителственото споразумение  

Съветът приема регламент относно Единен механизъм за преструктуриране  
Сваляне във формат PDF  

 

 

 

ЕС подписа споразумение за премахване на визите с Колумбия 

 

На 2 декември 2015 г. на церемония, състояла се в Брюксел, ЕС и Колумбия 
подписаха споразумение за премахване на визите за краткосрочно пребиваване. От 

страна на ЕС споразумението бе подписано от Жан Аселборн, министър по въпросите на 
имиграцията и убежището на Люксембург и председател на Съвета, и от Димитрис 

Аврамопулос, комисар по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството. 
От страна на Колумбия споразумението бе подписано от Мария Анхела Олгин, 

министър на външните работи.  

Споразумението бе подписано в присъствието на президента на Колумбия Хуан 
Мануел Сантос и на върховния представител на ЕС по въпросите на външните работи и 

политиката на сигурност Федерика Могерини.  
Новият визов режим предвижда безвизово пътуване за гражданите на ЕС, когато 

пътуват до територията на Колумбия, и за гражданите на Колумбия при пътуване до ЕС за 
престой от 90 дни в рамките на всеки период от 180 дни.  

Жан Аселборн, министър по въпросите на имиграцията и убежището на 
Люксембург и председател на Съвета, изрази задоволството си от това, че е имал 

възможността да подпише споразумението от името на ЕС. „Това споразумение ще сближи 

хората от Колумбия и ЕС, тъй като с него ще се подобрят преките контакти между тях. То 
ще подпомогне туризма и ще окаже положително въздействие на бизнеса между ЕС и 

Колумбия.“  
За да могат да се ползват от безвизовия режим, гражданите на ЕС и Колумбия 

трябва да притежават валиден обикновен, дипломатически, служебен/официален или 
специален паспорт. Безвизовото пътуване се прилага за всички категории лица и за 

всички видове пътувания, независимо от тяхната цел (напр. туризъм, културни 
посещения, научни дейности, семейни посещения, бизнес и др.), с изключение на лицата, 

които пътуват с цел упражняване на доходоносна дейност.  

Сега текстовете на решението за сключване на споразумението и на самото 
споразумение ще бъдат предадени на Европейския парламент за одобрение, преди 

споразумението да бъде сключено. Независимо от това то ще се прилага временно от 
3 декември 2015 г. 

Съгласно протоколите, приложени към Договорите за ЕС, споразумението не се 
прилага по отношение на Ирландия и Обединеното кралство. Визовият режим на тези 

държави членки остава предмет на тяхното национално законодателство. 
Споразумение между Европейския съюз и Република Колумбия за премахването на 

визите за краткосрочно пребиваване  

Сваляне във формат PDF  
 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8457-2014-INIT/bg/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11814-2014-INIT/bg/pdf
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2015/11/40802205655_bg_635845806000000000.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12094-2015-INIT/bg/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12094-2015-INIT/bg/pdf
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2015/12/40802205597_bg_635846440200000000.pdf
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Съветът дава зелена светлина на новата мрежа на европейските служби по 

заетостта (EURES) 

 
На 2 декември 2015 г. Комитетът на постоянните представители одобри 

постигнатото споразумение с Европейския парламент за възстановяване и преустройство 

на съществуващата мрежа EURES. 

Новата мрежа EURES е укрепена и модернизирана. Нейният портал се превръща в 
редовно актуализиран инструмент за мобилност, който използва най-новите 

информационни технологии и е достъпен за всички. 
„Този нов регламент относно възстановяването на EURES подчертава значението, 

което всички ние отдаваме на една от основните свободи на гражданите на Съюза, а 
именно — свободното движение на работници. Той предлага нови възможности за работа 

и по този начин допринася за намаляване на безработицата в Европейския съюз“, посочи 
Никола Шмит, министър на труда, заетостта и на социалната икономика и солидарността. 

Цел 

Целта на EURES е да се улесни свободното движение на работници в рамките на 
ЕС, като по този начин се насърчи създаването на по-интегриран пазар на труда в Съюза. 

Всички граждани на ЕС могат да се възползват от цялата гама от предоставяни 
услуги. Специално внимание се отделя на достъпността на услугите за лицата с 

увреждания. 
Усъвършенстваната мрежа EURES подпомага работниците да преодолеят пречките 

пред мобилността, повишава достъпа до възможности за заетост в целия ЕС и улеснява 
създаването на работни места. Тя допринася за борбата с безработицата, като съдейства 

за постигането на по-добро съответствие между търсенето и предлагането на пазара на 

труда. 
Разширено участие в EURES 

Разширява се кръгът от членове и партньори на EURES, за да се предоставят 
възможно най-добри услуги на всички работници и работодатели. Частните организации 

по заетостта могат да се включат в мрежата, като техните свободни работни места ще се 
обявяват на интернет портала заедно с тези на публичните служби по заетостта. 

Организациите със стопанска цел трябва да предоставят всички услуги, например 
публикуване на обяви за свободни работни места и автобиографии на портала, както и 

услуги за подпомагане на търсещите работа и работодателите, освен ако могат да 

обосноват пред националните органи, че не са в състояние да предоставят и трите 
услуги. Организациите с нестопанска цел могат да избират между трите възможности. 

Публичните служби по заетостта също ще предлагат всички услуги и освен това ще 
гарантират, че всички потребители, които не разполагат с умения в областта на 

информационните технологии, могат да получават достъп до информация офлайн. 
В мрежата са включени и синдикати, организации на работодателите, както и 

други участници на пазара на труда. Представителите на социалните партньори участват 
на равнище ЕС, но и на национално и трансгранично равнище. 

Публикуване на обяви за свободни работни места, заявления за работа и 

автобиографии 
Порталът EURES ще обедини всички публично обявени свободни работни места, 

заявления за работа и автобиографии, като по този начин ще повиши прозрачността на 
наличната информация. Това включва и свободните места за професионални практики и 

стажове, които се основават на трудово правоотношение. 
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С цел да се осигури качество и защита на малолетните и непълнолетните лица, 

държавите членки могат да изключват професионалните практики и стажовете с 

преимуществено образователна насоченост. 
Трансгранично измерение 

EURES има важна роля и за предоставянето на конкретна информация и услуги в полза на 
работодателите и пограничните работници в европейските трансгранични райони. 

Специфични структури за подпомагане ще съдействат за предоставянето на услуги 
на пограничните работници и по този начин ще улеснят мобилността в тези региони. 

Сваляне във формат PDF  

 

Съюз на капиталовите пазари: Съветът постигна съгласие по преговорната си 

позиция относно секюритизациите 

 
На 2 декември 2015 г. Комитетът на постоянните представители (Корепер) одобри 

от името на Съвета преговорна позиция по предложенията, целящи да улеснят развитието 

на пазара на секюритизации в Европа.  
Споразумението, постигнато с посредничеството на люксембургското 

председателство, идва само девет седмици след представянето на предложението на 
Комисията. То ще позволи на встъпващото председателство да започне преговори с 

Европейския парламент във възможно най-кратък срок през 2016 г.  

„Тези предложения целят да съживят пазара на секюритизации чрез 
насърчаването на опростени, прозрачни и стандартизирани секюритизации. Целта е да се 

допринесе за финансирането на икономиката, а оттам и за създаването на работни места 
и растеж,“ каза Пиер Граменя, министър на финансите на Люксембург и председател на 

Съвета.  
Първи градивен елемент  

Лансираната през 2015 г. рамка за секюритизациите е първият основен градивен 
елемент на плана на ЕС за изграждане на напълно функциониращ съюз на капиталовите 

пазари до края на 2019 г. Развитието на пазара на секюритизации ще способства за 

създаването на нови възможности за инвестиции и ще осигури допълнителен източник на 
финансиране, особено за МСП и новосъздадени предприятия.  

Секюритизацията представлява процес, чрез който кредиторът — обикновено 
банка — рефинансира набор от заеми или активи, като например ипотеки, лизинг на 

автомобили, потребителски заеми или сметки, свързани с кредитна карта, като ги 
превръща в ценни книжа. Преструктурираните кредити се разделят на различни рискови 

категории според търсения от съответния инвеститор баланс между риск и 
възвръщаемост.  

Рамката на ЕС за секюритизациите ще насърчи интеграцията на финансовите 

пазари на ЕС и ще улесни отпускането на заеми за домакинствата и предприятията.  
Реформи след кризата  

След кризата с високорисковите ипотечни заеми в САЩ през 2007—2008 г. 
публичните органи предприеха мерки както за по-голяма сигурност и опростяване на 

секюритизационните сделки, така и за да се гарантира наличието на стимули за 
управление на риска. В резултат на тези реформи всички секюритизации в ЕС са вече 

обект на строга нормативна уредба. За разлика обаче от Съединените щати, където 
пазарите се възстановиха, европейските пазари на секюритизации остават слаби. И това 

въпреки факта, че пазарите на секюритизации в ЕС понесоха кризата сравнително 

добре.  
Опростени, прозрачни и стандартизирани продукти  

Очаква се предложенията, основаващи се на вече предприетите мерки за справяне 
с риска, да помогнат при разграничаването на опростените, прозрачни и стандартизирани 

http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2015/12/40802205824_bg_635846709000000000.pdf
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(ОПС) продукти. Понятието „опростен, прозрачен и стандартизиран“ се отнася не до 

качеството на съответните активи, а до процеса, чрез който се структурира 

секюритизацията.  
Два регламента  

Споразумението, постигнато от Корепер, обхваща два проекторегламента: 
един, който определя правилата за секюритизация и установява критериите за 

определяне на ОПС секюритизацията; 
и втори, с който се изменя Регламент № 575/2013 относно капиталовите 

изисквания за банките. 
Първият проект за регламент обединява правила, които се прилагат за всички 

секюритизации, включително ОПС секюритизациите, които са понастоящем пръснати в 

различни правни актове. По този начин се гарантира последователност и сближаване 
между различните сектори (като например банкиране, управление на активи, 

застраховане), както и оптимизиране и опростяване на съществуващите правила. Освен 
това се установява общ и междусекторен режим за определянето на ОПС 

секюритизацията.  
С текста за изменение на Регламент № 575/2013 се определят капиталовите 

изисквания за позициите в секюритизацията. Той предвижда един по-чувствителен към 
риска регулаторен поход по отношение на ОПС секюритизациите. 

Регламентите трябва да бъдат приети съвместно от Европейския парламент и 

Съвета, като за приемането им от Съвета е необходимо квалифицирано мнозинство. 
(Правно основание: член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз) 

Постигнатото на равнище Корепер съгласие ще бъде потвърдено от Съвета на 8 
декември 2015 г. 

Draft 2015 regulation on securitisation  
Проект за регламент от 2015 г. за изменение на Регламент 575/2013 относно 

пруденциалните изисквания  
Заключения на Съвета относно плана за действие на Комисията за изграждане на 

съюз на капиталовите пазари  

Сваляне във формат PDF  
 

 
 

Източник: страницата на Съвета 

 

 
 

Председателство на Съвета на ЕС 

 
Люксембург 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14537-2015-INIT/bg/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14536-2015-INIT/bg/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14536-2015-INIT/bg/pdf
http://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2015/11/10-capital-markets-union/
http://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2015/11/10-capital-markets-union/
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2015/12/40802205838_bg_635847525000000000.pdf
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1 юли — 31 декември 2015 г. 
 

От 1 юли 2015 г. ротационното шестмесечно председателство на Съвета на ЕС 
преминава в ръцете на Люксембург – една от най-малките, но и най-опитни страни-

членки. Тя ще трябва да се заеме с редица сложни проблеми, някои от които са кризата с 
гръцкия дълг, миграционния натиск, подготовката за конференцията за климата в Париж 

през декември. Попитахме шестимата евродепутати от страната за техните възгледи 
относно предизвикателствата пред новото председателство.  

Жорж Бах (ЕНП) 
Като член на комисията по транспорт за мен е важно четвъртият законодателен 

пакет за железопътния транспорт да бъде финализиран с удовлетворителен резултат за 

компаниите, за клиентите, но също така и за заетите в сектора. Растежът и заетостта са 
главни приоритети в социалната сфера. Очаквам да видя конкретни мерки за младежка 

заетост, но също така предложения за борба с дългосрочната безработица и за 
повишаване на заетостта при жените. 

Франк Енгел (ЕНП) 
Предизвикателствата пред едно люксембургско председателство рядко, да не кажа 

никога, не са били така многобройни и така големи: миграционната криза; гръцката 
криза е в най-острата си фаза; Великобритания иска една Европа, която не съществува и 

заплашва да напусне онази Европа, която познаваме. Ако това не е достатъчно, на 

европейската икономика й липсват инвестиции, динамизъм и растеж. Невъзможно е да се 
оправи всичко това за шест месеца, но да се управлява по най-добрия начин е в съгласие 

с традициите на люксембургските председателства. Трябва да успеем – както често се 
случва, нямаме друг избор. 

Вивиан Рединг (ЕНП) 
Само чрез прилагане на последователни политики от всички страни-членки можем 

да преодолеем предизвикателствата пред нас. Люксембург трябва да даде нов тласък за 
това. В икономически план, растежът и стабилността могат да дойдат от създаването на 

истински общ цифров пазар, от задълбочаването на икономическия, паричен и финансов 

съюз, както и от сключването на балансирани търговски споразумения. В политически 
план, Люксембург може да демонстрира лидерство в уравновесяването на отношенията 

между Европа и нейните съседи и в даването на твърд отговор на външни заплахи. 
Мади Делво (С&Д) 

Миграцията със сигурност ще бъде едно от главните предизвикателства пред 
люксембургското председателство. Ние отворихме нашите вътрешни граници, сега трябва 

да направим следваща стъпка и да си дадем единна политика спрямо бежанците и 
мигрантите. Цифровият пазар, енергетиката, насърчаването на иновациите и 

креативността в Европа са други големи предизвикателства. Не трябва да забравяме и 

трънливите въпроси за ТПТИ (споразумението за свободна търговия между ЕС и САЩ - 
бел.ред.) и LuxLeaks (за данъчното третиране на компании - бел.ред.). Европа се нуждае 

от нова динамика, основана на повече солидарност. Изградихме икономически съюз, 
макар и не идеален, нека започнем заедно създаването на съюз в полза на гражданите. 

Шарл Гьоренс (АЛДЕ) 
Отдавна е известно, че конференцията за климатичните промени в Париж ще бъде 

основното предизвикателство за люксембургското председателство. Бих искал да видя 
напредък също така по данъчните въпроси и реализиране на Европейския фонд за 

стратегически инвестиции. Успехът на председателството ще зависи от способността му 

да направи ЕС по-единен и последователен. 
Клод Тюрм (Зелени/ЕСА) 

Призвани сме да удържим глобалното затопляне в рамките на 2°C до края на века. 
Люксембургското председателство ще трябва да обедини 28-те страни-членки 

около една амбициозна обща позиция и да поведе делегацията на ЕС на конференцията в 
Париж, за да достигнем до споразумение с нашите партньори по света. Друго 



Седмичен бюлетин Брой 37 

7 декември 2015 г. 

 

Народно събрание 

Дирекция „Законодателна дейност и право на Европейския съюз” 
14 

предизвикателство ще бъде енергийният съюз. Люксембург е в добра позиция да помогне 

за изграждането на силно регионално сътрудничество, каквото имаме с нашите белгийски 

и холандски съседи в рамките на Бенелюкс. 
 

Работната програма на люксембургското председателство включва около 
7 основни теми: стимулиране на инвестициите за насърчаване на растежа и 

заетостта; задълбочаване на социалното измерение на ЕС; управление в 
областта на миграцията, в т.ч. свободата, правосъдието и сигурността; 

съживяване на единния пазар с акцент върху неговото цифрово измерение; 
поставяне на конкурентоспособността на ЕС в глобална и прозрачна рамка; 

насърчаване на устойчивото развитие и засилване на присъствието на ЕС на 

световната сцена. 
 

 
 

Работна програма на люксембургското председателство  

 

Уебсайт на люксембургското председателство 

 
 
 

 

Новини от Европейската комисия 

 

 

 

КРИЗАТА СЪС СИРИЙСКИТЕ БЕЖАНЦИ 

 
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК 

 
 
 
 
 

 
Източник: страницата на Европейската комисия 

 
 
 

 

 
 
 

http://www.eu2015lu.eu/en/la-presidence/a-propos-presidence/programme-et-priorites/PROGR_POLITIQUE_EN.pdf
http://www.eu2015lu.eu/en/index.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6212_en.htm
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Документи на Европейската комисия 
 

Документи на ЕК и Съвета получени в периода октомври-ноември 2015 г. 

 
ПОСЛЕДНИ ДОКУМЕНТИ НА КОМИСИЯТА 

ДОКУМЕНТ СИГНАТУРА ДАТА 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ относно използването от 

институциите през 2013 г. на Регламент № 495/77 на Съвета, последно изменен с Регламент 

№ 1945/2006 (относно задълженията по дежурство), на Регламент № 858/2004 на Съвета 

(относно труда в особено вредни условия) и на Регламент № 300/76 на Съвета, последно 

изменен с Регламент № 1873/2006 (относно непрекъснатата работа или работата на смени)  

COM(2015) 

612 
07/12/2015 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) № 1387/2013 за 

суспендиране на автономните мита по Общата митническа тарифа за определени 
селскостопански и промишлени продукти 

COM(2015) 
620 

04/12/2015 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно наличието на 

трансмастни киселини в храните и в хранителния режим като цяло на населението на Съюза  

COM(2015) 

619 
03/12/2015 

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно някои 

аспекти на дружественото право (кодифициран текст)  

COM(2015) 

616 
03/12/2015 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно данните, свързани 

с отражението върху бюджета на годишното актуализиране за 2015 г. на възнагражденията и 

пенсиите на длъжностните лица и другите служители на Европейския съюз и на 

корекционните коефициенти, прилагани към тях 

COM(2015) 

597 
02/12/2015 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Доклад относно 

действието и резултите от Регламент (ЕС) № 1029/2012 относно спешното въвеждане на 

автономни търговски преференции по отношение на Пакистан 

COM(2015) 

591 
30/11/2015 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде взета от името на 

Европейския съюз по отношение на решенията, които трябва да бъдат приети от Постоянната 

комисия на Евроконтрол относно ролите и задачите на Евроконтрол и относно 

централизираните услуги  

COM(2015) 

805 
23/11/2015 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно финансовите 

инструменти, подкрепени от общия бюджет съгласно член 140, параграф 8 от Финансовия 

регламент към 31 декември 2014 г. - {SWD(2015) 206 final} 

COM(2015) 

565 
13/11/2015 

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА съгласно член 294, параграф 7, буква в) от Договора за 

функционирането на Европейския съюз относно измененията, внесени от Европейския 

парламент в позицията на Съвета във връзка с предложението за РЕГЛАМЕНТ НА 

ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Протокол № 3 относно статута на 

Съда на Европейския съюз 

COM(2015) 

569 
12/11/2015 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА относно прилагането на Регламент (ЕС) № 479/2013 от 

13 май 2013 г. за освобождаване от изискването за подаване на обобщени декларации за 

въвеждане и за напускане за съюзни стоки, придвижвани през коридора Neum  

COM(2015) 

561 
11/11/2015 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно усилията на 

държавите членки през 2013 г. за постигане на устойчив баланс между риболовния капацитет 

и възможностите за риболов 

COM(2015) 

563 
11/11/2015 

СЪОБЩЕНИЕ 

COM(2015) 

611 
10/11/2015 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за определяне за 2016 година на възможностите за 

риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси, приложими във водите на 

Съюза и за корабите на Съюза в някои води извън Съюза 

COM(2015) 

559 
10/11/2015 

Предложение за РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА за предоставяне на разрешение на 
Република Латвия да удължи срока на действие на мярка за дерогация от член 193 от 

Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност 

COM(2015) 

560 
10/11/2015 

Предложение за РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА за предоставяне на разрешение на 

Унгария да въведе специална мярка за дерогация от член 193 от Директива 2006/112/ЕО 

относно общата система на данъка върху добавената стойност  

COM(2015) 

557 
10/11/2015 

Предложение за РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА за предоставяне на разрешение на COM(2015) 10/11/2015 

http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25222/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25222/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25222/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25222/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25222/
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Република Литва да удължи срока на действие на мярка за дерогация от член 193 от 

Директива 2006/112/ЕО на Съвета относно общата система на данъка върху добавената 

стойност 

558 

Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно присъединяването на Република Хърватия към 

Конвенцията от 18 декември 1997 г., съставена на основание член К.3 от Договора за 
Европейския съюз, за взаимопомощ и сътрудничество между митническите администрации  

COM(2015) 

556 
09/11/2015 

Предложение за РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА за изменение на Решение за 

изпълнение 2013/53/EС за предоставяне на разрешение на Кралство Белгия да въведе 

специална мярка за дерогация от член 285 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система 

на данъка върху добавената стойност 

COM(2015) 

552 
06/11/2015 

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

средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от 

Финландия — EGF/2015/005 FI/компютърно програмиране) 

COM(2015) 

553 
06/11/2015 

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

средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от 

Ирландия – EGF/2015/006 IE/PWA International)  

COM(2015) 

555 
06/11/2 

 
 
ПОСЛЕДНИ ДОКУМЕНТИ НА СЪВЕТА 

ДОКУМЕНТ СИГНАТУРА ДАТА 

3434-то заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Заетост, социална политика, 
здравеопазване и потребителски въпроси) - Дата: 7 декември 2015 г. Час: 9,30 ч. Място: 

Брюксел 

14689/15 04/12/2015 

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

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

14921/15 04/12/2015 

4632/15 4632/15 04/12/2015 

14066/15 14066/15 02/12/2015 

3433-тозаседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Правосъдие и вътрешни работи) - 

Дата: 3 и 4 декември 2015 г. Час: 10,00 ч., 10,00 ч. Място: Брюксел  

14545/15 02/12/2015 

3441-во заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Околна среда) - Дата: 16 декември 

2015 г. Час: 10,00 ч. Място: СЪВЕТ СГРАДА JUSTUS LIPSIUS Rue de la Loi 175, 1048 BRUXELLES 

4769/15 01/12/2015 

3439-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Общи въпроси) - Дата: 15 декември 

2015 г. Час: 10,00 ч. Място: СЪВЕТ СГРАДА JUSTUS LIPSIUS Rue de la Loi 175, 1048 BRUXELLES  

4797/15 30/11/2015 

3440-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Външни работи/Търговия) - Дата: 15 

декември 2015 г. Час: 10,00 ч. Място: Найроби (Кения)  

4832/15 30/11/2015 

14770/15 14770/15 30/11/2015 

14382/15 14382/15 27/11/2015 

3438-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Външни работи) - Дата: 14 декември 

2015 г. Час: 9,30 ч. Място: СЪВЕТ СГРАДА JUSTUS LIPSIUS Rue de la Loi 175, 1048 BRUXELLES  

4796/15 27/11/2015 

3437-о заседание на ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ - (Селско стопанство и рибарство) - Дата: 14 и 15 

декември 2015 г. Час: 10,00 ч., 10,00 ч. Място: СЪВЕТ СГРАДА JUSTUS LIPSIUS Rue de la Loi 

175, 1048 BRUXELLES 

4789/15 27/11/2015 

3431-во заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Конкурентоспособност (вътрешен 

пазар, промишленост, научни изследвания и космическо пространство) - Дата: 30 ноември и 1 

декември 2015 г. Час: 9,00 ч., 10,00 ч. Място: Брюксел  

14468/15 26/11/2015 

3430-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Външни работи/Търговия) - Дата: 27 

ноември 2015 г. Час: 9,30 ч. Място: Брюксел 

14452/15 26/11/2015 

14615/15 14615/15 26/11/2015 

3436-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Транспорт, телекомуникации и 

енергетика) - Дата: 10 и 11 декември 2015 г. Час: 10,00 ч., 10,00 ч. Място: СЪВЕТ СГРАДА 

JUSTUS LIPSIUS Rue de la Loi 175, 1048 BRUXELLES 

4768/15 25/11/2015 

14600/15 14600/15 25/11/2015 

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за прехвърляне на Общия 

съд на Европейския съюз на компетентността да разглежда като първа инстанция споровете 

между Съюза и неговите служители 

14306/15 24/11/2015 

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

- Дата: 8 декември 2015 г. Час: 10,15 ч. Място: СЪВЕТ СГРАДА JUSTUS LIPSIUS Rue de la Loi 
175, 1048 BRUXELLES 

4743/15 23/11/2015 

3429-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Транспорт, телекомуникации и 

енергетика) - Дата: 26 ноември 2015 г. Час: 10,00 ч. Място: Брюксел 

14109/15 23/11/2 
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Дата L (Законодателство) C (Информация и известия) 

05/12/2015 L321 C405 

04/12/2015 L318 L319 L320 C402 C402A C403 C404 

03/12/2015 L317 C401 C401A 

02/12/2015 L316 C400 

30/11/2015   C398 
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