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Тема на седмицата 
 

 
 

 
Мартин Шулц: „В интерес на бежанците трябва да си сътрудничим с Турция“ 

 

 
 

„В интерес на бежанците трябва да си сътрудничим с Турция“, заяви председателят 
на Европейския парламент Мартин Шулц след среща с турския министър-председател 

Ахмет Давутоглу на 7 март 2016 г. Двамата обсъдиха кризата с бежанците, мерките за 
граничен контрол, либерализацията на визите за турски граждани и свободата на пресата 

в Турция. Г-н Давутоглу посети Парламента малко преди началото на срещата си с 
държавните ръководители на ЕС, посветена на мерките за овладяване на миграционния 

поток.  

След срещата си с турския премиер г-н Шулц заяви пред журналисти: 
„Отношенията с Турция са били и остават много трудни, но в интерес на бежанците 

трябва да си сътрудничим“. Председателят на ЕП също така посочи, че кризата с 
мигрантите заплашва да прерасне в хуманитарна криза, и добави: „Затова трябва да 

направим всичко, каквото можем.“ 
Мартин Шулц изтъкна, че е повдигнал въпроса за най-големия турски вестник 

„Заман“, който бе поставен миналата седмица под контрола на държавата вследствие на 
съдебно решение: „Имах много открита дискусия с министър-председателя, който не се 

съгласи с моята гледна точка. Мисля, че това не е изненада. Аз настоях, че в Европейския 

съюз свободата на медиите е ключов елемент от нашата европейска идентичност. 
Министър-председателят представи своята гледна точка.“ 

По-късно през деня г-н Шулц бе поканен да участва в срещата за миграционната 
политика на държавните ръководители от ЕС и Турция. На нея той заяви, че 

партньорството между ЕС и Турция следва да бъде изградено върху взаимно доверие и 
открит диалог. Председателят на ЕП подчерта също така, че борбата с трафикантите и 

мрежите за нелегална имиграция трябва да бъдат приоритет едновременно за ЕС и 
Турция. 

Към момента Турция дава подслон на над 2,5 милиона регистрирани сирийски 

бежанци, а повечето от над 1 000 000 мигранти и бежанци, пристигнали в ЕС през 2015 
г., са минали през страната. Две делегации на ЕП посетиха Турция през февруари 2016 

г., за да се запознаят с условията на живот на бежанците. 
 

Евродепутатите настояват за подробности относно сделката на ЕС с Турция 
 

 
 

Източник: страницата на Европейския парламент 

 
 

 
 

 

http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/turkey_syrian_crisis_en.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/turkey_syrian_crisis_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20160215STO14227/
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20160303IPR16928/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%95%D0%A1-%D1%81-%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Събития в Народното събрание 

Събития от изминалата седмица 
 

 

 
Възможностите за подобряване на инфраструктурата в Югоизточна Европа 

обсъдиха в София парламентаристите от комисията „Икономика, инфраструктура 

и енергетика” на ПА на ПСЮИЕ 
 
 

Възможностите за подобряване на инфраструктурата в Югоизточна Европа 
обсъдиха на заседанието си в София парламентаристите от комисията „Икономика, 

инфраструктура и енергетика” на Парламентарната асамблея на Процеса за 
сътрудничество в Югоизточна Европа (ПА на ПСЮИЕ). 

Темата безспорно е от огромно значение за цяла Европа и израз на това е големият 

брой предложения, направени от национални парламенти, отбеляза при откриването на 
заседанието на 12 март 2016 г. председателят на комисията „Икономика, инфраструктура 

и енергетика” Диана Йорданова. Тя припомни, че въпросът за транспортната 
инфраструктура е поставен още на първото заседание на комисията и обсъждането му е 

част от основните насоки в нейната работа. 
Дейността на комисията „Икономика, инфраструктура и енергетика” се следи с 

интерес и внимание от редица международни организации, европейски институции, 
откъдето има не малко категорични сигнали за значението, което се отдава на ПА на 

ПСЮИЕ като водещ политически фактор в региона, посочи Диана Йорданова. По думите й 

присъствието на голям брой делегации на национални парламенти на заседанието в 
София е доказателство за сериозността и отговорността, с която се приемат задачите, 

както на комисията, така и на Асамблеята. 
Приветствие към участниците във форума отправи директорът на Дирекция 

„Национална транспортна инфраструктура” в Министерството на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията Димитър Савов. Той отбеляза, че най-

важната цел на страните от Югоизточна Европа е модернизирането на транспортната 
инфраструктура и постигане на нивото на трансевропейската транспортна мрежа. През 

последните 15 години България отдава приоритетно място на изграждането на пан-
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европейските транспортни коридори, които минават през територията на страната, посочи 

Димитър Савов. България изготвя транспортна стратегия, в която тези приоритети ще 

бъдат ревизирани, добави той. Нашите общи усилия за изграждане на трансгранични 
проекти в региона са нещо, което ще привлече повече европейски ресурси за 

модернизиране на мрежата, подчерта Димитър Савов. 
За втора поредна година българският парламент е домакин на заседанието на 

комисията „Икономика, инфраструктура и енергетика”. То е в рамките на едногодишното 
българско председателство на ПА на ПСЮИЕ и в него участват представители на 10 

парламента от региона. 
 

 
 

 
 

Новини от България свързани с ЕС 
 
 

 
 

ЕП призовава България да подобри борбата с 
измамите 

 
 

 

Европейският парламент призовава България, 
Франция, Гърция и Словакия да "подобрят значително 

своите резултати във възстановяването на неправомерно 
използвани европейски средства". Призивът е отправен в 

доклад за защита на финансовите интереси на ЕС и борбата с измамите с европейския 
бюджет за 2014 г., който ще бъде разгледан в седмичната сесия на парламента в 

Страсбург, предаде бТВ. 
Средствата, които трябва да бъдат възстановени са по линия на Европейския фонд 

за земеделието.  

Изразена е загриженост от това, че 2014 г. е третата поредна година, през която 
се отчита увеличение на броя на случаите на нередности, свързани с измами, както и е 

четвъртата поредна година, през която е отбелязано увеличение на броя на случаите на 
измама, докладвани в областта на развитието на селските райони. 

ЕП отчита и големите разлики във възможностите на отделните държави за 
възстановяване на средствата от неправомерните плащания. 

Същевременно евродепутатите приветстват приемането на национални стратегии 
за борба с измамите в България, Гърция, Хърватия, Малта и Словакия и призовават ЕК да 

следи отблизо за тяхното прилагане. 

  
 

 
Източник: Europe.bg 
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Новини от европейските институции  

Събития от изминалата седмица в европейските институции 

 
Седмицата в Европейския парламент  

 

 
 

Мляко, плодове и възпитаването в здравословни хранителни навици 

 
Очаква се в скоро време децата в ЕС да получат достъп до по-добре финансирана 

училищна програма за мляко, плодове и зеленчуци, както и подобрено образование за 

създаване на здравословни хранителни навици. С приемането на проектозакона от EP във 

вторник, сегашните отделни училищни програми за мляко и плодове в ЕС ще бъдат слети, 
а новият годишен бюджет ще се увеличи с 20 млн. евро до 250 млн.  

„Здравословната и балансирана диета е в основата на доброто здраве, но 
консумацията на плодове, зеленчуци и мляко спада в целия ЕС. Поради тази причина 

укрепването на училищната програма за плодове, зеленчуци и мляко е от изключително 
значение, като това може да бъде постигнато с увеличаване на бюджета и 

съсредоточаване върху образованието за здравословно хранене. Парламентът също така 
гарантира финансовата стабилност на програмата, като забранява на страните-членки 

едностранното орязване на бюджета и или промяната на критериите за разпределение на 

европейски средства помежду си”, съобщи Марк Тарабела (С&Д, Белгия), който придвижи 
законодателството в Парламента и бе начело на преговарящия екип. 

Повече уроци по здравословно хранене, увеличено и по-справедливо 
финансиране 

Страните-членки, които се регистрират за схемата за доброволна помощ, ще 
трябва да насърчават по-здравословни хранителни навици, използването на местни 

хранителни ресурси, биологичното земеделие и борбата срещу хранителните отпадъци. 
Също така децата трябва да преоткрият връзката си със селското стопанство, 

например чрез посещения на ферми. 

Парламентът договори допълнителни 20 милиона евро на година за финансиране 
на образователни мерки и раздаването на млечни продукти. С това годишното 

финансиране за мляко достига 100 милиона евро, а това за плодове и зеленчуци, 150 
милиона. 

Членовете на ЕП също така гарантират, че европейските средства ще бъдат по-
справедливо разпределени между държавите членки като създадоха, два основни 

критерия за цялата програма (дял на 6-10 годишни деца от населението и степента на 
развитие на региона в рамките на съответната страна-членка). Досегашните суми по 

програмата за мляко ще се вземат предвид и ще бъдат балансирани с нов, минимален 

годишен размер на помощта от ЕС за всяко дете. 
По-здравословен избор на разпределената храна 

Членовете на ЕП актуализираха списъка на продуктите, отговарящи на условията 
за финансиране от ЕС, за да се гарантира следното: 

приоритет за продукти, които не се консумират достатъчно като пресни и месни 
продукти за сметка на преработени храни като супи,компоти,сок, кисело мляко и сирене. 

Последните могат дабъдат предоставени само като допълнение към пресни 
плодове, зеленчуци имляко или мляко без съдържание на лактоза; 
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добавените подсладители иизкуствените овкусители ще бъдат изключени, а 

разпределянето на продуктис ограничени количества добавена захар, сол и мазнини ще 

получи финансиране от ЕСсамо като изключение и при спазване на строги условия, 
включително иодобрение отнационалните здравни органи. 

Следващи стъпки 
Съветът на министрите постигна условно споразумение по проектозакона с 

Парламента през декември 2015 г. Временно съгласуваният регламент, одобрен в 
парламента с 584 гласа „за“, 94 „против“ и 32 „въздържал се“, все още трябва да бъде 

официално одобрен от Съвета. Новите правила трябва да влязат в сила от 1 август 2017. 
Програмата за мляко в училищата е създадена през 1977 г. Програмата за плодове 

в училищата, която съдържа клауза за образование, беше въведена през 2009 г. И двете 

програми са създадени за насърчаване на консумацията на плодове, зеленчуци, мляко и 
млечни продукти, но досега те са били прилагани под различни правни и финансови 

правила.  
Всички 28 страни членки на ЕС участват в програмата за мляко в училищата, а 25 

от тях - в програмата за плодове в училищата (всички с изключение на Великобритания, 
Финландия и Швеция). През учебната 2013/2014 г. почти 10 милиона деца в целия ЕС 

имаха достъп до училищната схема за плодове и 19 милиона до тази за мляко. 
В цяла Европа се наблюдава спад в консумацията на плодове, зеленчуци и мляко. 

Над 20 милиона деца в ЕС са с наднормено тегло, а младежите консумират едва 

между 30% и 50% от препоръчителния дневен прием на плодове и зеленчуци. 

 

 

За Филипо Гранди това е „часът на истината за 
потвърждаване на ценностите на ЕС” 

 
 

При откриването на извънредна сесия по случай 
Международния ден на жената с върховния комисар на 

ООН за бежанците Филипо Гранди, председателят на ЕП 
Мартин Шулц подчерта непрекъснатите усилия на 

Парламента в борбата с всички форми на насилие срещу 

жените, както в техните родни страни, така и по време на пътя и при пристигането им в 
ЕС.  

Господин Гранди призова ЕС да потвърди отново своите ценности и да отхвърли 
политиките на масово връщане на бежанци без въвеждане на предпазни клаузи. 

Господин Шулц, от своя страна, почете активистката за човешки права Берта 
Касерес и поиска от правителството на Хондурас да направи всичко възможно и да осъди 

нейните убийци. 
Господин Гранди подчерта, че 20% от семействата, бягащи от войната в Сирия са 

предвождани от жена. Освен това от началото на 2016 г. жените, пътуващи сами, 

бременни или с деца са повече от мъжете. „Момичетата и жените са много по-изложени 
на насилие и сексуални злоупотреби от престъпни мрежи и каналджии,” каза той и 

призова за безопасни пътища, които да позволят избягването на трафика на хора. 
За повече информация ТУК 

 
 

 
 

 

http://ec.europa.eu/agriculture/school-scheme/assessment/final-report_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20160303IPR16957/%D0%97%D0%B0-%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BE-%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B5-%E2%80%9E%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%95%D0%A1%E2%80%9D
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Евродепутатите одобряват правила за борба със 

заразните болести по животните 
 

Мерки за предотвратяване и спиране на огнища на 
болести по животните като птичия грип и африканска 

чума по свинете бяха одобрени от Парламента. Те вече 

бяха неформално договорени със Съвета. Регламентът 
относно болестите, които се предават между животни и са 

потенциално заразни и за хората, набляга на превенцията 
и се очаква да помогне на специалистите да бъдат в крак с природонаучното развитие.  

„Приемането на законодателството за здравеопазване на животните е голяма 
победа. То прави възможни три неща. Първо, то свързва здравето на животните и 

хуманното отношение към тях с общественото здраве. Тази пряка връзка заедно с 
акцентът върху отговорната употреба на антибиотици ще помогне в борбата с 

нарастващата устойчивост към антимикробни лекарства. Второ, законодателството 

позволява на властите и производителите да се концентрират по-добре върху 
превенцията и контрола на заразните болести по животните. И трето, то слива почти 40 

различни правила от старото законодателство в един регламент.” Това каза докладчикът 
Ясенко Селимович (АЛДЕ, Швеция). 

Превенция: по-добро отглеждане и отговорно ползване на лекарства 
Новите правила поставят ударението върху превенцията и изясняват 

отговорностите на земеделските производители, търговците, специалистите по животните, 
ветеринарните лекари и собствениците на домашни любимци, което е в унисон с 

дългосрочната позиция на Парламента. 

Всички земеделци, собственици и търговци на животни са задължени да прилагат 
принципите на добро животновъдство и разумно използване на ветеринарни лекарства. 

Ветеринарите ще трябва да повишават осведомеността относно връзката между 
здравето на животните и хуманното отношение към тях и човешкото здраве и 

устойчивостта към антимикробни лекарства. Европейската комисия пък се нае да 
наблюдава реалната употреба на антибиотици за животни в държавите членки и ще 

публикува редовно съпоставими данни в тази сфера. 
Бързи, прозрачни, съгласувани и основани на научни доказателства решения  

Новото законодателство ще даде право на Комисията да предприеме спешни мерки 

за справянето с възникващите заболявания, които биха могли да имат „силно значително 
влияние” върху общественото здраве и селскостопанското производство. Евродепутатите 

също така гарантираха консултирането на експерти от Европейския орган за безопасност 
на храните при обновяването на списъците на ЕС за потенциално опасни болести, както и 

че земеделските организации, ветеринарните асоциации, движенията за хуманното 
отношение към животните и други ще участват при изготвянето на планове за 

непредвидени ситуации. 
Подобряване на отношението към животните и борба с незаконната търговия с 

домашни любимци  

Всички мерки за контрол на болести ще трябва да вземат предвид хуманното 
отношение към животните и да спестяват на съответните животни, включително уличните, 

прекалената болка и страдание. 
За да се предотврати разпространението на болести от улични и незаконно 

продадени животни, евродепутатите въведоха правила, които изискват от специалистите 
по отглеждане и търговците на животни да бъдат регистрирани. ЕП също така даде на 
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Комисията правото да изиска от държавите членки да създадат национални бази данни на 

кучета, котки и други домашни любимци, ако това е необходимо. 

Следващи стъпки 
Проектът за Регламент относно здравеопазването на животните беше без гласуване 

чрез ранно споразумение на второ четене, след като беше одобрен от Съвета през 
декември 2015 г. След одобрението на Парламента регламентът вече може да бъде 

публикуван в Официалния вестник на ЕС, ще влезе в сила двадесет дни по-късно и ще 
бъде приложим пет години по-късно. 

 
 

Кризата с бежанците: ЕП обсъди резултата от срещата на 

върха между ЕС и Турция 
 

Срещата в Брюксел между държавните ръководители от ЕС 
и турския министър-председател Ахмет Давутоглу бе тема на 

дебат в ЕП на 9 март 2016 г. Мнозинството от депутатите 
настояха в своите изказвания, че международните правила за 

предоставяне на убежище трябва да бъдат спазвани и поискаха 
подробности за подготвяното споразумение с Турция. Обсъжданите планове включват 

идеята за всеки върнат в Турция сириец, опитващ да влезе нелегално в ЕС, друг признат 

сирийски бежанец да бъде приет по законен път.  
Турция и кризата с бежанците 

Турция е страната, приела най-голям брой бежанци в света, и по тази причина има 
важна роля за разрешаването на кризата. Близо три милиона бежанци, повечето от които 

сирийци, се намират на турска територия, а мнозинството от над 1 млн. мигранти, влезли 
в ЕС през миналата година, са преминали оттам. 

Сред другите предложения, разисквани от ръководителите на страните в ЕС и г-н 
Давутоглу в понеделник, са либерализация на визите за турски граждани и ускоряване на 

преговорите за членство на страната в ЕС. Освен това се обсъжда предоставянето на още 

средства на турските власти за справяне с притока на бежанци в допълнение към вече 
обещаните 3 млрд. евро. Окончателното решение за споразумението се очаква на 

срещата на върха на ЕС на 17-18 март 2016 г. 
Председателят на Европейския парламент Мартин Шулц заяви след срещите си на 

7 март с турския премиер г-н Давутоглу и с председателите на Европейския съвет и на 
Комисията Доналд Туск и Жан-Клод Юнкер: „Това не е еднопосочна улица; Турция се 

нуждае от ЕС и ЕС се нуждае от Турция. Европа се сблъсква с безпрецедентна криза с 
мигрантите и бежанците. Но това е вярно и за Турция и нашето сътрудничество е ключово 

по въпроса“. 

Г-н Шулц присъства на работния обяд в рамките на срещата на върха на 7 март 
2016 г. По повод на либерализацията на визовия режим за турски граждани той заяви, че 

„Парламентът като съзаконодател е готов да даде максимален принос за успешен 
резултат в следващите месеци“. В същото време председателят на Парламента изрази 

тревога за свободата на медиите в Турция и каза, че пътят на страната към членство в ЕС 
и кризата с бежанците трябва да бъдат третирани отделно. 

Ролята на Парламента 
Депутатите изразиха очакванията си относно подготвяното споразумение с Турция, 

като общото мнение беше, че установените на международно ниво правила за 

предоставяне на убежище трябва да бъдат спазвани. Много от изказалите се посочиха, че 
присъединяването на Турция към ЕС не трябва да се обвързва с разрешаването на 

кризата с бежанците. 
Хуманитарната криза в Сирия, довела до бягството на 4,7 млн. сирийци от 

страната, е в дневния ред на Европейския парламент от дълго време. Парламентът 
настоява за повече усилия за предотвратяване на случаите на удавяне на мигранти в 

http://www.consilium.europa.eu/bg/meetings/international-summit/2016/03/07/
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press/press_release_speeches/press_release/press_release-2016/press_release-2016-march/html/schulz-on-the-eu-turkey-summit
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/top-stories/20130905TST18719/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F
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морето, както и за солидарност между страните-членки за споделяне на тежестта от 

посрещането на бежанци. 

Последните данни от Агенцията на ООН за бежанците показват, че 132 000 души 
са влезли в ЕС през Средиземно море през първите два месеца на 2016 г., като 123 000 

души са дошли на гръцка територия. През януари и февруари са регистрирани 410 
смъртни случая в Средиземно море. Около 13 000 бежанци са блокирани на границата на 

Гърция с Бивша югославска република Македония, след като властите в Скопие 
ограничиха приема на мигранти. 

Парламентът отбелязва Международния ден на жената на 8 март с акцент върху 
трудностите пред жените бежанци. В реч пред депутатите в Страсбург Върховният 

комисар на ООН за бежанците Филипо Гранди заяви, че от началото на 2016 г. броят на 

жените бежанци расте все повече. „Време е да препотвърдим ценностите, върху които е 
основана Европа“, заяви той. 

Делегации на Европейския парламент посетиха Турция през февруари, за да видят 
как властите в страната се справят с миграционната вълна. Депутатите похвалиха 

усилията на Турция да предоставят подслон, храна, здравни грижи и образование в 
бежанските лагери, но също така отбелязаха, че не повече от 10% от сирийските 

бежанци живеят в подобни лагери. 
 

 

Евродепутатите призовават за европейски мерки за защита на жените бежанци  
 

 
Евродепутатите срещу нови сделки на ЕС с 

цигарени компании против контрабандата 
 

В сряда, 9 март 2016 г. мнозинство от 
евродепутати призова Европейската комисия да не 

подновява споразуменията на ЕС за борба с 

контрабандата и фалшифицирането на цигари с Филип 
Морис Интернешънъл (PMI). Сделката изтича през юли 

2016 г. Вместо това трябва да се използват европейски 
и международни законодателни инструменти за борба с 

контрабандата.  
Евродепутатите отбелязват неуспеха на споразумението в намаляването на 

контрабандата, тъй като рязко увеличение в продажбите на незаконни, немаркирани 
цигари, известни като „евтини бели“ цигари, моментално е запълнило вакуума. 

По силата на този вид споразумения четирите най-големи тютюнопроизводители 

приеха да платят на ЕС и неговите държави членки общо 2.15 млрд. долара в замяна на 
спиране на съдебни производства срещу тях за възстановяване на мита, изгубени заради 

незаконна търговия с цигари. Компаниите също така се съгласиха активно да се борят с 
контрабандата и фалшифицирането на тютюневи изделия. 

Евродепутатите отбелязват, че незаконната търговия с тютюневи изделия и в 
частност контрабандата на фалшиви цигари, все още води до загуби от повече от 10 

млрд. евро на година за ЕС и неговите държави членки. Тези загуби са от нереализирани 
мита, ДДС и акцизи. 

Друга тревога е, че според тези споразумения годишните плащания от страна на 

тютюнопроизводителите допринасят за финансирането на Европейската служба за борба 
с измамите (ОЛАФ). Това би могло да доведе до конфликт на интереси. 

Вместо да се подновяват тези споразумения, евродепутатите смятат, че държавите 
членки трябва да концентрират усилията си върху прилагането на Директивата за тютюна 

от 2014 г. Тя предвижда по-ефективен набор от инструменти като интероперативни 
системи за проследяване на цигарите на ниво ЕС, който трябва да влезе в сила през 2019 

http://www.unhcr.org/56d58c146.html
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/top-stories/20160226TST16212/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-2016-%D0%B3.
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20160215STO14227/%E2%80%9E%D0%98%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%E2%80%9C-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D1%81-%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0-%D0%B2-%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20160303IPR16927/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8
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г. Държавите членки трябва и да ратифицират протокола към Рамковата конвенция за 

контрол на тютюна на СЗО, която прави същото в международен план. 

Евродепутатите наблягат на задължението на страните по протокола на СЗО да 
защитават своите политики за обществено здраве от интересите на 

тютюнопроизводителите и забраната за делегиране на свързани задължения на тази 
индустрия. 

За да се покрие времето до влизането в сила на всички разпоредби на Директивата 
за тютюна, евродепутатите призовават Комисията да изготви нови, допълнителни правила 

относно „евтините бели“ цигари, за проследяване на тютюневите продукти на PMI и да 
предприеме правни действия срещу незаконни изземания на последните. 

Информация за редактори 

Държавите членки на ЕС и Комисията сключиха споразумения с 
тютюнопроизводителите Филип Морис Интернешънъл (PMI) през 2004 г., Джапан Табако 

през 2007 г., Бритиш Американ Табако (BAT) и Империал Табако през 2010 г. Четирите 
компании се съгласиха да платят общо 2,15 млрд. долара на ЕС и държавите членки в 

замяна на прекратяване на съдебни производства срещу тях за загуба на мита, 
причинена от незаконна търговия с цигари (PMI прие да плати 1,25 млрд. долара за 

период от 12 години, а останалото беше разпределено между другите три компании). 
Компаниите също така обещаха да предотвратят попадането на техните продукти в 

ръцете на престъпници, като доставят само количествата, необходими за законния пазар, 

продават само на легитимни клиенти и прилагат система за проследяване, която да 
помага на властите в случай на незаконна търговия с цигари. 

 
 

 
Банковият съюз трябва да бъде завършен, заявява докладчикът на ЕП Гуалтиери 

 
 

Европейският съюз е постигнал значителен напредък към изграждането на банков 

съюз, но ние все още се нуждаем от единна схема за гарантиране на влоговете, заявява 
Роберто Гуалтиери (С&Д, Италия) преди пленарния дебат за осъществения прогрес през 

2015 г. На 10 март 2016 г. депутатите ще обсъдят въпроса и ще гласуват доклад, 
подготвен от г-н Гуалтиери. Гледайте видео интервю с депутата, който е и председател на 

икономическата комисия на ЕП.  
„Това, което вече е постигнато, е много значимо“, заявява г-н Гуалтиери в 

интервюто. През септември 2013 г. депутатите одобриха поставянето на най-големите 
банки в Европа под надзора на Европейската централна банка, а през 2014 г. приеха 

единни правила за подхода към банки, изпаднали в тежка криза. 

Следващата стъпка трябва да бъде единна схема за гарантиране на депозитите, 
която предлага европейска защита на депозитите до 100 000 евро. Това би следвало да 

„даде много по-голяма правдоподобност на тавана от 100 000 евро“, посочва г-н 
Гуалтиери и изтъква, че Европейската комисия вече е излязла със законодателно 

предложение. 
Според него разработването на други мерки за намаляване на банковите рискове 

не трябва да води до забавяне на схемата за депозитите: „Идеята, че първо трябва да 
приложим мерки за намаляване на риска и чак след това да създадем единна схема за 

гарантиране на депозитите е несъстоятелна и неприемлива. Трябва да работим успоредно 
и върху двете неща“, посочва депутатът. 

 

 
 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20130906IPR18829/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B0%D0%B4-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20140411IPR43458/%D0%95%D0%9F-%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%8A%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5-%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6152_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6152_bg.htm
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Правата на човека в Египет: ЕП обсъжда убийството 
на италиански докторант 

 
Европейският парламент прие на 10 март 2016 г. 

резолюция за убийството на италианският докторант 
Джулио Реджени в Египет, за което медии и активисти за 

правата на човека обвиняват местните служби за 

сигурност. Реджени е проучвал протестите на 
профсъюзите в страната, когато изчезва на 25 януари 

2016 г. 2016 г., а след няколко дни неговото тяло е 
намерено със следи от изтезания. Египетските власти отричат, че са замесени, но 

депутатите в ЕП настояват за ефективно разследване и правосъдие.  
Въпреки партньорските отношения на ЕС с Египет Европейският парламент 

нееднократно е изразявал тревогата си от съществуващите ограничения на основни 
права, на плурализма и на върховенството на закона в страната. 

„В последните месеци Парламентът обърна внимание на ситуацията в страната с 

различни спешни резолюции. Това показва сериозната тревога на ЕП, която би следвало 
да намери отражение в отношенията на най-високо равнище между ЕС и Египет“, заяви 

председателката на подкомисията по права на човека в ЕП Елена Валенсиано (С&Д, 
Испания) преди дебата. 

В резолюцията си депутатите призовават властите в Египет да проведат 
безпристрастно и ефективно разследване относно смъртта на г-н Реджени, да открият и 

да накажат виновните съгласно закона. 
В последно време граждански организации алармират за растящия брой обвинения 

за използването на мъчения и за отвличането на хора с пряката или косвена подкрепа на 

властите. 
Защо вниманието се фокусира върху отделен случай? 

Депутатите често използват конкретни случаи на нарушения, за да привлекат 
внимание към общата ситуация с правата на човека в отделни точки по света. „Случаят с 

Джулио Реджени е още един жесток и грозен пример за тревожното положение с 
човешките права в Египет в момента“, казва г-жа Валенсиано. 

Заместник-председателят на подкомисията по права на човека Кристиян Дан Преда 
(ЕНП, Румъния) добави: „Нашите спешни резолюции са насочени към конкретни случаи, 

по които се надяваме да постигнем резултати. Но те са и начин за нас да покажем на 

съответните страни, че те трябва да издигнат като приоритет защитата на правата на 
човека и да гарантират, че нарушителите в тази област носят отговорност.“ 

Правата на човека – приоритет за ЕП 
Европейският парламент има дълга традиция по отношение на защитата на 

човешките права по света. По време на всяка пленарна сесия в четвъртък депутатите 
обсъждат конкретни случаи на нарушения и приемат „спешни резолюции“. „Тези 

резолюции наистина оказват влияние, понякога дори по-голямо, отколкото си мислим, и 
са много полезен инструмент за защитниците на правата на човека и гражданското 

общество като цяло“, казва г-жа Валенсиано. 

Искането за провеждане на дебат за правата на човека в определена страна може 
да бъде направено от парламентарна комисия, делегация на ЕП за връзки с парламенти 

на други страни, политическа група или поне 40 депутати от различни групи. Лидерите на 
политическите групи и председателят на Парламента съставят списък с най-много три 

теми за всяка пленарна сесия. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0012+0+DOC+XML+V0//BG
http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/4334/ELENA_VALENCIANO_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/96838/CRISTIAN%20DAN_PREDA_home.html
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Депутатите също така участват в наблюдението на избори, оказват натиск за 

включването на правата на човека като клауза в политически и търговски споразумения 

на ЕС с други страни и отличават ежегодно защитници на правата на човека с наградата 
„Сахаров“. Научете повече за политиката на Парламента в тази област от нашата 

инфографика. 
 

 
 

Доклади за напредък на Черна гора и Бивша югославска република Македония 
2015 г. 

 

Евродепутатите смятат, че ако Бивша югославска република Македония намери 
изход от политическата безизходица, проведе честни и свободни избори и възстанови 

процеса на реформи, няма да има пречки пред страната да започне преговори за 
присъединяване към ЕС. Това се казва в резолюция, гласувана в четвъртък. В отделна 

резолюция те приветстват стабилния напредък на Черна гора в присъединяването към ЕС. 
Бивша югославска република Македония 

„Страната е изправена пред критичен момент. Тя не само беше накарана да чака 
прекалено дълго на вратата на ЕС като кандидат, а и се сблъска с предизвикателството 

на хилядите бежанци на своята граница,“ каза докладчикът на ЕП Иво Вайгъл (АЛДЕ, 

Словения). Той също така добави: „Дошло е времето страната да направи нова стъпка 
към Евро-Атлантическа интеграция и започне преговори за присъединяване към ЕС, ако 

изборите се проведат в съответствие с демократичните стандарти.“ 
Резолюцията за Бивша югославска република Македония, която бе приета с 404 

гласа „за“, 76 „против“ и 29 „въздържал се“, призовава политическото ръководство за 
пълно прилагане на политическото споразумение от юни/юли 2015 г. и за незабавно 

провеждане на реформи. Това би помогнало на страната да превъзмогне политическата 
криза, да се подготви за предсрочни свободни и честни избори, насрочени за 5 юни 2016, 

и да проправи пътя към началото на преговорите за присъединяване към ЕС - нещо, което 

се чака вече от десетилетие.   
Евродепутатите също така отбелязват, че Бивша югославска република Македония 

е „действала като отговорен партньор в справянето с огромния поток на мигранти и 
бежанци“, над 500 000 от които са минали транзитно през нея през изминалата година. 

Резолюцията допълнително посочва, че Европейската комисия трябва да осигури 
по-голяма подкрепа за опазването на границите на страната.   

Евродепутатите изразиха своята тревога относно широко разпространената 
корупция, по-конкретно в държавните и местни администрации, обществените поръчки и 

финансирането на политическите партии. Те призовават правителството да се бори с 

корупцията повсеместно, а не селективно.     
Черна гора 

„Черна гора продължава да е добрата новина на Западните Балкани и съм 
доволен, че нашата резолюция отразява това“, каза докладчикът Чарлс Танок (ЕКР, 

Великобритания), като добави, че „2016 г. е много важна година за Черна гора. Тогава се 
навършват десет години от обявяването на независимост, страната се готви за 

парламентарни избори и е в процес на решаващи преговори по отношение на 
потенциалното си присъединяване към НАТО.“ 

Евродепутатите приветстват стабилния напредък в преговорите за присъединяване 

към ЕС с Черна гора, но отбелязват, че корупцията продължава да представлява сериозен 
проблем, най-вече в сверите на обществените поръчки, здравеопазването, 

образованието, урбанизма, приватизацията и строителния сектор.   
Те призовават Черна гора „да направи борбата с корупцията свой приоритет“ и 

приветстват създаването на агенция за борба с корупцията. 

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/bg/20150201PVL00015/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
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Евродепутатите също така поздравяват Черна гора за приноса в ръководените от 

ЕС мисии за справяне с кризисни ситуации и прилагането на международните 

ограничения, включително тези, в отговор на незаконната анексия на Крим от Русия и 
събитията в Източна Украйна. Накрая, депутатите „приветстват решението на НАТО да 

покани Черна гора да се присъедини към съюза“.   
 

 
Депутатите искат да се ограничи употребата на 

антибиотици в селското стопанство 
 

Евродепутатите смятат, че за справянето с 

нарастващата устойчивост на бактериите към съвременните 
антибиотици, използването на съществуващите 

антимикробни лекарства трябва да бъде ограничено. Те 
настояват за забрана на колективното и превантивно 

лечение на животни с антибиотици и подкрепят мерки за 
стимулиране на научните изследвания за откриване на нови лекарства.  

„Световната здравна организация предупреждава, че светът е изправен пред 
опасността да се потопи в посантибиотична ера, в която устойчивостта срещу 

антибиотиците ще доведе до все повече и повече жертви на рака. Затова беше време да 

предприемем енергични мерки и да се захванем с проблема от корена,“ каза докладчикът 
Франсоаз Гростет (ЕНП, Франция). 

Тя добави: „Борбата с устойчивостта срещу антибиотиците трябва да започне от 
фермите. По-конкретно, ние искаме да забраним чисто превантивната употреба на 

антибиотици, да ограничим масовото пръскане до някои специфични случаи, да забраним 
ветеринарната употреба на антибиотици от критично значение за човешката медицина и 

още повече, да сложим край на продажбата на антибиотици, ваксини и психотропни 
продукти по интернет. Благодарение на тези мерки ние се надяваме да намалим 

количествата антибиотици, които попадат в чините на потребителите.“ 

„При все това, ние не трябва да ограничаваме терапевтичния арсенал на 
ветеринарите. Целта на този регламент е да улесни тяхната работа. От огромна важност е 

да се окуражи изследователската дейност и иновациите в този сектор,“ завърши тя. 
Ветеринарните лекарства не трябва в никакъв случай да служат за подобряване на 

производителността или за да компенсират за лошо стопанисване на животните. 
Евродепутатите също така настояват за ограничаване на профилактичната 

употреба на антимикробни лекарства (като превантивна мярка при липса на клинични 
симптоми на зараза) до отделни животни и само в случай на одобрение от ветеринар. 

За да се противостои на антимикробната устойчивост, законодателството би дало 

на Европейската комисия правото да посочва антимикробни лекарства, които да са само 
за човешка употреба. 

Иновации 
За да се окуражи научноизследователският напредък в новите антимикробни 

лекарства, евродепутатите искат въвеждането на стимули, включително по-дълги периоди 
на защита за техническата документация на новите лекарства, търговска защита на 

иновативните активни съставки и защита за значителните инвестиции в данни, 
генерирани за подобряване на съществуващ антимикробен продукт или за оставането му 

на пазара. В четвъртък евродепутатите също подкрепиха доклада на Клаудиу Чиприан 

Тънъсеску (С&Д, Румъния), с който се изменя друг закон за подобряване на режима за 
одобрение на ветеринарни медицински продукти, който трябва да бъде отделен от този за 

лекарства за хора. 
Следващи стъпки  
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И двата доклада бяха приети с вдигане на ръце. Евродепутатите също така 

гласуваха за започване на преговорите със Съвета. Целта е постигане на съгласие на 

първо четене относно техните предложения. 
Целите на законодателното предложение за антимикробните лекарства са 

взаимосвързани. Идеите са следните: 
увеличаване на достъпа до ветеринарни медицински продукти; 

намаляване на административната тежест; 
стимулиране на конкуренцията и иновациите; 

подобряване на функционирането на вътрешния пазар;  
справяне с опасността за общественото здраве, свързана с развиването на 

антимикробна устойчивост. 

Европейският център за превенция и контрол на заразите (ЕЦПК) наскоро 
предупреди, че бактериите в хората, храните и животните продължават да показват 

устойчивост на най-широко разпространените антимикробни лекарства. Учените казват, 
че устойчивостта на ципрофлоксацин, ангимикробно лекарство от критична важност за 

лекуването на зарази при хората, е много висока при кампилобактериите. Това намалява 
възможностите за ефективното лекуване на остри инфекции, причинени от храни. В 

същото време продължава разпространението из Европа на салмонелни бактерии, които 
са устойчиви на множество лекарства. 

  

 
 

 
Източник: страницата на Европейския парламент 

 
 

 

Седмицата в Съвета  

 

Директива относно борбата с тероризма: Съветът е готов да започне преговори с 

Парламента 

 

На 11 март 2016 г. Съветът прие своята преговорна позиция по предложението за 

директива относно борбата с тероризма. Въз основа на този мандат нидерландското 
председателство ще започне преговори с Европейския парламент веднага щом той приеме 

позицията си. 
Предложената директива укрепва правната рамка на ЕС за предотвратяване на 

терористични нападения като криминализира подготвителните актове, като например 
обучението и пътуванията в чужбина за терористични цели, с което разглежда въпроса за 

чуждестранните бойци, както и помагачеството, подбудителство или опита за извършване 
на такива деяния. Освен това с нея се укрепват правилата относно правата на 

пострадалите от тероризъм лица. 

Ард Ван дер Стьор, министър на правосъдието на Нидерландия и председател на 
Съвета, заяви: „Особено съм удовлетворен, че именно днес, на ежегодния Европейски 

ден за почитане на паметта на жертвите на тероризма,общият ни стремеж за справяне с 
новите форми на тероризъм и със заплахата от чуждестранните бойци терористи дава 

резултат. Сега трябва да покажем, че сме единни.“ 
С предложената директива се укрепва и актуализира действащото Рамково 

решение 2002/475/ПВР, по-специално тъй като с нея се инкриминират: 



Седмичен бюлетин Брой 9 

14 март 2016 г. 

 

Народно събрание 

Дирекция „Законодателна дейност и право на Европейския съюз” 
15 

Пътуванията за терористични цели, за да се противодейства на явлението 

чуждестранни бойци терористи; 

Финансирането, организацията и улесняването на такива пътувания, включително 
чрез логистична и материална подкрепа, предоставянето на огнестрелни оръжия и 

експлозиви, подслон, средства за транспорт, услуги, активи и стоки; 
Преминаването на обучение за терористични цели, включително чрез 

предоставяне на възможност за разследване и съдебно преследване на дейности по 
обучение, които могат да доведат до извършването на терористични престъпления; 

Предоставянето на средства за извършване на терористични престъпления и на 
престъпления, свързани с терористични групи или терористични дейности. 

Освен това с директивата ще бъде допълнено действащото законодателство 

относно правата на пострадалите, за да се гарантира, че пострадалите от тероризъм 
получават незабавен достъп до професионални услуги за подкрепа, осигуряващи 

физическо и психо-социално лечение, както и информация за техните права. 
Обща информация 

Предложението беше представено в контекста на обновената стратегия за 
вътрешна сигурност на ЕС и в отговор на призива на Съвета за ускорени действия след 

нападенията в Париж от 13 ноември 2015 г. В него са взети предвид изискванията, 
произтичащи от няколко международни текстове: 

Резолюция 2178 (2014) на Съвета за сигурност на ООН и допълнителния протокол 

към Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяването на тероризма, които са 
насочени към противодействие на явлението чуждестранни бойци терористи; 

Стандартите на Специалната група за финансови действия (FATF) относно 
финансирането на тероризма. 

Европейският ден за почитане на паметта на жертвите на тероризма 
11 март е също така Европейският ден за почитане на паметта на жертвите на 

тероризма. На него се отбелязва годишнината от влаковите бомбени атентати в Мадрид, 
при които бяха убити 191 и ранени най-малко 1800 души, пътуващи за работа. 

Европейският съюз посвети този ден в памет на всички жертви на терористични 

нападения в Европа и по света. 
Текст на общия подход  

Ответни действия по отношение на чуждестранните бойци терористи и 
неотдавнашните терористични нападения в Европа  

Борба на ЕС с тероризма  
Към страницата за заседанията  

Сваляне във формат PDF  

 

12-и Европейски ден за почитане на паметта на жертвите на тероризма 

11/03/2016 г. 
 

По повод на Европейския ден за почитане на паметта на жертвите на тероризма 
координаторът на ЕС за борба с тероризма Жил де Керхов направи следното изявление: 

„Днес отбелязваме 12-ата годишнина от бомбените атентати в Мадрид. На този ден 
през 2004 г. 191 души бяха убити и много бяха ранени на път за центъра на града. Днес 

си спомняме всички, които бяха засегнати от това нападение. Този ден е и в памет на 
всички жертви на терористични нападения в света. За съжаление 2015 г. беше ужасна 

година с нападения в Париж, Бейрут, Тунис, Анкара, Истанбул и на много места в 

Африка. 
Днес изразяваме нашите съболезнования и солидарност с всички жертви на 

тероризма по целия свят. Това явление засяга хора от всички вероизповедания, 
включително хиляди мюсюлмани. Бих искал също отново да подчертая, че ЕС е твърдо 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6655-2016-INIT/bg/pdf
http://www.consilium.europa.eu/bg/policies/fight-against-terrorism/foreign-fighters/
http://www.consilium.europa.eu/bg/policies/fight-against-terrorism/foreign-fighters/
http://www.consilium.europa.eu/bg/policies/fight-against-terrorism/
http://www.consilium.europa.eu/meetings/jha/2016/03/10-11/
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/3/40802209829_bg_635935431000000000.pdf
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решен да се справи със заплахата от тероризма. Съюзът мобилизира всичките си ресурси 

в подкрепа на държавите членки за справяне с първопричините за тероризма, за 

предотвратяване на радикализацията на повече хора, а също и за ефективна борба с 
тероризма в Европа и извън нея.“ 

 

 

Източник: страницата на Съвета 

 

 

 

Председателство на Съвета на ЕС 

 

 

 
 

 

 
Нидерландско председателство на Съвета на ЕС 

  

1 януари — 31 юни 2016 г. 
 

 

Работната програма на нидерландското председателство е съсредоточена върху 
четири основни области: миграция и международна сигурност, стабилни финанси и 

солидна еврозона, Европа в ролята на новатор и създател на заетост и ориентирана към 
бъдещето политика в областта на климата и енергетиката. 

Председателството желае да работи за един ЕС, който набляга на това, което е от 
значение за европейските граждани и предприятия, който създава растеж и работни 

места чрез иновации и е свързан с гражданското общество. Председателството ще 
насърчава действия на равнище ЕС само ако те са по-ефективни от политиките на 

национално равнище. 

 
Програмата на Нидерландското председателство е основана на 

принципите за: 
-          фокусиране върху същината - спазване на принципите на субсидиарност и 

пропорционалност, подобряване качеството на законодателството и опростяване на 
правилата, намаляване на административната тежест и разходите за гражданите, 

бизнеса, местните власти и институциите; 
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-          свързаност- насърчаване на гражданското участие, засилване на 

демократичната легитимност на ЕС, по-ефективно включване на гражданите и 

гражданските организации в процеса на вземане на решения, прозрачност; 
-          акцентиране върхуиновациите, растежа и заетостта - повишаване на 

конкурентоспособността и ролята на ЕС на световната сцена чрез фокус върху 
иновациите, като ключ към устойчиво и приобщаващо развитие; премахване на 

препятствията пред иновациите на вътрешния пазар, насърчаване на научните 
изследвания, укрепване на дигиталната икономика, насърчаване на национални 

реформи, създаване на работни места. 
 

Четирите приоритета на Нидерландското председателство са: 

 
-          Миграция и международна сигурност– общ граничен контрол и политика за 

убежище и миграция, справедливо разпределяне на отговорността за бежанците в 
Европа, ефективен контрол на миграционните потоци, подобряване на механизмите и 

процедурите за достъп на мигранти в ЕС; общо действие на държавите-членки и фокус 
върху причините за миграционната криза. 

-          Стабилни финанси и еврозона–продължаване на реформите, създаване на 
модерна икономика и стабилни публични финанси, силна еврозона и изпълнение на 

ангажиментите по отношение на Паричния съюз. Нидерландия възнамерява да започне 

дебат за реформиране на многогодишната финансова рамка. 
-          Европа като иноватор и създател на работни места– фокус върху 

структурния растеж и създаването на работни места чрез иновации, намаляване на 
регулаторната тежест за предприятията, инвестиции в изследвания, сключване на 

споразумения за свободна търговия. 
-          Насочени към бъдещето политики за климата и енергетиката– единен 

подход към въпросите, свързани с климата, околната среда и устойчивия растеж, 
„кръгова” икономика, която разумно използва и рециклира природните ресурси и 

суровини, включително отпадъците. 

 
Организационни въпроси 

За основен конферентен център по време на Председателството е определен 
Националният морски музей и флотските казарми в Амстердам.  Мотивите на 

правителството са, че концентрирането на дейностите в една локация позволява 
намаляване на разходите.  По време на предишните нидерландски председателства 

срещите са се провеждали в различни градове на страната. 
Логото на председателството ще се запази същото както през 2004 г. В 

комуникационната стратегия на Председателството е заложено създаване на уебсайтове, 

календари, приложения за последни новини, инфографики, Twitter, мобилно приложение, 
както и посетителски център в Амстердам, лекции, диалози и дискусии за гражданите. 

 
 

 
 

Уебсайт на нидерландското председателство 

 

Уебсайт на люксембургското председателство 

 
 
 

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

 

ЕК предлага пътна карта за възстановяване на 
пълноценното функциониране на Шенгенското 

пространство 
 

На своето заседание на 18 и 19 февруари 2016 г. 

Европейският съвет даде ясен мандат за координирано 
възстановяване на нормалното функциониране на 

Шенгенското пространство, като същевременно се 
предостави цялостна подкрепа на държавите членки в затруднено положение. 

Комисията представи на 4 март 2016 г. подробна пътна карта с конкретни стъпки, 
необходими за връщане на реда в управлението на външните и вътрешните граници на 

ЕС. Създаването на Шенгенското пространство без вътрешни граници донесе големи 
ползи както за европейските граждани, така и за европейските предприятия, но през 

последните месеци системата беше подложена на сурово изпитание поради бежанската 

криза. На своето заседание на 18 и 19 февруари Европейският съвет даде ясен мандат за 
координирано възстановяване на нормалното функциониране на Шенгенското 

пространство, като същевременно се предостави цялостна подкрепа на държавите членки 
в затруднено положение. 

Първият заместник-председател на Комисията Франс Тимерманс заяви: 
„Шенгенското пространство е едно най-ценните постижения на европейската 

интеграция и ако го загубим, цената ще бъде огромна. Нашата цел е да се премахнат 
всички гранични проверки възможно най-бързо — най-късно до декември 2016 г. За тази 

цел е необходимо да приемем координиран европейски подход към временния граничен 

контрол съгласно шенгенските правила вместо настоящата мозайка от едностранни 
решения. Междувременно трябва да прилагаме оптимално мерките, предвидени в нашата 

пътна карта, за да засилим контрола по външната си граница и да подобрим 
функционирането на системата си за убежище. Трябва да продължим да работим с Турция 

за цялостно изпълнение на съвместния план за действие и за значително намаляване на 
потока на пристигащи.“ 

Комисарят по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството 
Димитрис Аврамопулос добави: „В рамките на тази пътна карта представяме следващите 

стъпки, които трябва да предприемем заедно, за да възстановим възможно най-бързо 

нормалното функциониране на Шенгенското пространство, а това налага предприемането 
на редица важни действия. Първо, необходимо е всички държави членки да спазват 

правилата — трябва да се прекрати практиката да се пропускат мигранти към други 
държави и държавите членки трябва да предоставят достъп на лицата, кандидатстващи за 

убежище, но да отказват влизане на лицата, които просто желаят да преминат транзитно 
през тяхна територия. Второ, трябва да отстраним сериозните недостатъци, установени по 

нашите външни граници, тъй като вътрешното пространство без проверки по границите е 
възможно само ако имаме стабилна защита на нашите външни граници. За тази цел 

държавите членки е необходимо да приемат незабавно представеното през декември 

предложение на Комисията за създаване на европейска гранична и брегова охрана, така 
че тази охрана да започне да функционира още през лятото. Време е държавите членки 
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да обединят усилията си в общия интерес за запазване на едно от върховите постижения 

на Съюза.“ 

Цената на нефункциониращото Шенгенско пространство 
Временният граничен контрол не само пречи на свободното движение на хора, но 

също така е свързан със значителни икономически разходи. Комисията изчисли, че 
цялостното възстановяване на граничния контрол в Шенгенското пространство би 

струвало веднага между 5 и 18 милиарда евро годишно (или от 0,05 % до 0,13 % от БВП). 
Тези разходи ще бъдат за сметка главно на определени икономически субекти и 

региони, но неизбежно ще се отразят на икономиката на ЕС като цяло. Например: 
за държави членки като Полша, Нидерландия и Германия допълнителните разходи 

за автомобилен превоз на стоки ще надхвърлят 500 милиона евро; 

за предприятията в Испания и Чешката република те ще възлизат на 
200 милиона евро; 

загубата на време, дължаща се на граничния контрол, ще струва на 1,7 милиона 
трансгранични работници между 1,3 и 5,2 милиарда евро; 

най-малко 13 милиона туристически нощувки, на обща стойност 1,2 милиарда 
евро, могат да бъдат загубени; 

между 0,6 и 5,8 милиарда евро административни разходи, които правителствата 
ще трябва да заплатят поради необходимостта от увеличаване на персонала, 

осъществяващ граничния контрол. 

Осигуряване на защитата на външните граници 
Сигурността на външните граници на ЕС и осигуряването на ефективен граничен 

контрол са предпоставка за всяка зона на свободно движение. Отговорността за тях 
трябва да бъде споделена. През декември Комисията представи амбициозно предложение 

за европейска гранична и брегова охрана. Наложително е Европейският парламент и 
Съветът да приемат предложението най-късно през юни, така че то да започне да се 

прилага през лятото. Днес Комисията призовава държавите членки и Frontex да започнат 
още сега необходимата подготовка за въвеждане на новата система, по-конкретно чрез 

определяне на необходимите човешки и технически ресурси. Комисията също така 

призовава държавите членки да оказват междувременно по-голяма подкрепа за 
съществуващите операции на Frontex. 

Незабавна подкрепа за Гърция 
Масивният приток на мигранти може да упражни силен натиск върху извършвания 

от всяка държава членка контрол на външните граници. Външната граница в Гърция е 
подложена на огромен натиск и е необходимо спешно да се отстранят съществуващите 

слабости в управлението на границите. Съществуват редица ясно определени стъпки, 
които трябва да се предприемат през следващите месеци: 

експертите на Комисията в Гърция следва да продължат да си сътрудничат с 

компетентните гръцки органи и да координират действията си с останалите участници; 
следва да има 100-процентово установяване на самоличността и регистриране на 

всички влизащи, в това число системни проверки за сигурност в базите данни; 
Гърция следва да представи план за действие за изпълнение на препоръките във 

връзка с оценката по Шенген, както и оценка на потребностите, за да се даде възможност 
на другите държави членки, агенциите на ЕС и Комисията да предоставят своевременно 

помощ; 
ако е необходимо, Frontex следва незабавно да подготви бъдещото разполагане на 

европейски екипи за гранична охрана и да отправи допълнителни покани за участие в 

срок до 22 март; 
останалите държави членки следва да поемат своята отговорност и да отговорят на 

тези покани в срок от 10 дни, като предоставят човешки ресурси и техническо 
оборудване. 

Ще продължи и прилагането на съвместния план за действие между ЕС и Турция и 
на доброволната схема с Турция за хуманитарно приемане на бежанци от Сирия, което да 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6327_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5860_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6330_bg.htm
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доведе до бърз спад в броя на пристигащите в Гърция. По-ефективното прилагане на 

схемите за спешно преместване и по-големият брой връщания на лица в Турция и в 

страните на произход следва също спомогнат за намаляване на натиска върху Гърция. 
Междувременно със засилването на граничния контрол по маршрута през 

Западните Балкани и неспирния приток на мигранти в Гърция, броят на мигрантите в 
Гърция не спира да расте. Това прави още по-спешно и наложително държавите членки 

да побързат с прилагането на решенията за преместване. Комисията ще подпомага 
усилията да се ускори преместването и ще докладва всеки месец за постигнатия 

напредък. По-рано тази седмица Комисията представи предложения за нов Инструмент за 
спешна помощ с цел по-бързи ответни действия при кризи в ЕС. 

Прилагане на правилата и прекратяване на практиката на масово пропускане 

От Заключенията на Европейския съвет от 18—19 февруари 2016 г. стана ясно, че 
настоящата практика на масово пропускане е неприемлива както от политическа, така и 

от правна гледна точка. Държавите членки трябва да осигурят достъп до процедурите за 
предоставяне на убежище на всички лица, подали молби на техните граници. Решението 

коя държава членка е компетентна за разглеждането на дадена молба следва 
впоследствие да се решава в съответствие с правото на ЕС, и по-специално с действащата 

дъблинска система. Това означава, че трябва да съществува реална възможност за 
връщане на кандидатите за убежище в първата държава на влизане в ЕС. Затова 

Комисията възнамерява да представи своята оценка на възможността за възобновяване 

на прехвърлянията към Гърция в рамките на дъблинската система преди заседанието на 
Европейския съвет през юни 2016 г. 

В същото време държавите членки следва да отказват на границите влизане на 
граждани на трети държави, които не отговарят на условията за влизане по Кодекса на 

шенгенските граници и които не са подали молба за убежище, въпреки че са имали 
възможност да го направят. Трябва да се има предвид, че съгласно правото на ЕС 

търсещите убежище лица нямат право да избират държавата членка, която да им 
предостави закрила. Отказите следва да се извършват на външните шенгенски граници и 

на границите на държавите членки, които временно са възстановили контрола на своите 

вътрешни граници. Ефективното прилагане на такива политики ще допринесе за 
укрепване на шенгенската и дъблинската система и на схемата за спешно преместване. 

Контрол на вътрешните граници: от фрагментиран към съгласуван подход 
Временният граничен контрол по вътрешните граници следва да остане 

изключение от правилото и да не е прекомерен, като целта е да се нормализира 
положението във възможно най-кратък срок. От септември 2015 г. насам осем държави са 

въвели отново контрол по вътрешните си граници по причини, свързани с бежанската 
криза. Досега това е ставало въз основа на едностранни действия в рамките на Кодекса 

на шенгенските граници (членове 23—25). 

Ако настоящият миграционен натиск и сериозните недостатъци на контрола по 
външните граници не бъдат отстранени до 12 май, Комисията ще трябва да представи 

предложение съгласно член 26, параграф 2 от Кодекса на шенгенските граници с 
препоръка до Съвета за съгласуван подход на ЕС по отношение на контрола по 

вътрешните граници, докато структурните недостатъци не бъдат коригирани. Комисията 
ще бъде подготвена за тази възможност и ще действа незабавно, като предложи 

въвеждането на контрол само на граничните участъци, на които той е необходим и 
пропорционален. 

Целта е до декември да се премахнат всички гранични проверки, така че до края 

на 2016 г. да се възстанови нормалното функциониране на Шенгенското пространство. 
ПРИЛОЖЕНИЕ: ПЪТНА КАРТА  

В пътната карта за завръщане към напълно функциониращо Шенгенско 
пространство са включени следните стъпки: 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-482_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-482_bg.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/the_schengen_rules_explained_20160210_en.pdf
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4 март (и всеки месец след това): Гърция докладва за своя напредък в 

изпълнението на действията, посочени в Препоръката относно възобновяването на 

прехвърлянията в рамките на дъблинската система; 
12 март 2016 г. най-късно: Гърция представя своя план за действие за изпълнение 

на препоръките на Съвета, заедно с оценка на потребностите; 
16 март 2016 г.: Съобщение на Комисията относно реформата на Регламента 

„Дъблин“ въз основа на целта за солидарност и справедливо разпределяне на тежестта 
между държавите членки; 

16 март 2016 г.: Комисията представя своя първи доклад относно поетите 
ангажименти във връзка с преместването и презаселването; 

22 март 2016 г. най-късно: Frontex обявява допълнителни покани за участие в по-

нататъшно разполагане на европейски екипи за гранична охрана с цел да се помогне на 
Гърция; 

1 април 2016 г. най-късно: държавите членки отговарят на поканата на Frontex, 
като предоставят човешки ресурси и техническо оборудване; 

12 април 2016 г. най-късно: Комисията представя оценката си за адекватността на 
плана за действие, изготвен от Гърция; 

16 април 2016 г.: Комисията представя своя втори доклад относно поетите 
ангажименти във връзка с преместването и презаселването; 

11—17 април 2016 г.: експерти от държавите членки и Комисията ще извършат 

оценка по Шенген на въздушните, сухопътните и морските граници на Гърция; 
12 май 2016 г. най-късно: Гърция докладва относно изпълнението на препоръките 

на Съвета; 
12 май 2016 г.: в случай че в контрола по външните граници продължават да са 

налице сериозни недостатъци, Комисията ще представи предложение съгласно член 26, 
параграф 2 от Кодекса на шенгенските граници; 

13 май 2016 г.: в случай че в контрола по външните граници продължават да са 
налице сериозни недостатъци, Комисията следва да приеме препоръка съгласно член 26, 

параграф 2 от Кодекса на шенгенските граници за съгласуван подход по отношение на 

временния контрол по вътрешните граници; 
16 май 2016 г.: Комисията представя своя трети доклад относно поетите 

ангажименти във връзка с преместването и презаселването; 
юни 2016 г. най-късно: двата съзаконодателя постигат политическо споразумение 

за европейската гранична и брегова охрана и приемат правен акт; 
юни 2016 г.: Комисията представя своя оценка на възможността за възобновяване 

на прехвърлянията към Гърция в рамките на дъблинската система; 
август 2016 г. най-късно: европейската гранична и брегова охрана вече 

функционира; 

септември 2016 г. най-късно: европейската гранична и брегова охрана е напълно 
функционираща и е издържала първите тестове за уязвимост, така че да могат да се 

предприемат всички необходими превантивни мерки; 
декември 2016 г.: ако общата ситуация го позволява, определя се целева дата за 

преустановяване на изключителните предпазни мерки. 
 

 
 

 

Източник: страницата на Представителството на Европейската комисия в 
България 
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Документи на Европейската комисия 
 

Документи на Европейската комисия получени за февруари 2016 г. 

 
ПОСЛЕДНИ ДОКУМЕНТИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ 

ДОКУМЕНТ СИГНАТУРА ДАТА 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно качеството на 

фискалните данни, отчетени от държавите членки през 2015 г.  

COM(2016) 

164 
23/03/2016 

РЕШЕНИЕ C(2016) 1782 23/03/2016 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване на споразумение за партньорство в 

областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и правителството на островите 

Кук и протокола за прилагане към него  

COM(2016) 

146 
22/03/2016 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписване от името на Европейския съюз и за 
временно прилагане на споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство 

между Европейския съюз и правителството на островите Кук и протокола за прилагане към 

него 

COM(2016) 

143 
22/03/2016 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за разпределяне на възможностите за риболов 

съгласно протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на 

устойчивото рибарство между Европейския съюз и правителството на островите Кук  

COM(2016) 

145 
22/03/2016 

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

предвидената в Регламент (ЕС) № 1306/2013 ставка на корекция на директните плащания за 

календарната 2016 г. 

COM(2016) 

159 
22/03/2016 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за изменение на Решение (ЕС) 2015/1601 на Съвета от 

22 септември 2015 година за установяване на временни мерки в областта на международната 

закрила в полза на Италия и Гърция 

COM(2016) 

171 
21/03/2016 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА Проект за решение № 1/2016 на Смесения комитет, 

създаден съгласно Спогодбата за международни случайни превози на пътници, извършвани с 

автобуси (Интербус) 

COM(2016) 

156 
18/03/2016 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно опазването 

на рибните ресурси и защитата на морските екосистеми чрез технически мерки, за изменение 

на регламенти (ЕО) № 1967/2006, (ЕО) № 1098/2007 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета, 

регламенти (ЕС) № 1343/2011 и (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета и 

за отмяна на регламенти (ЕО) № 894/97, (ЕО) № 850/98, (ЕО) № 2549/2000, (ЕО) № 

254/2002, (ЕО) № 812/2004 и (ЕО) № 2187/2005 на Съвета - {SWD(2016) 56 

final}{SWD(2016) 57 final}  

COM(2016) 

134 
11/03/2016 

ДОКЛАД  

COM(2016) 

129 
10/03/2016 

Предложение за РЕШЕНИЕ 

COM(2016) 

133 
10/03/2016 

Предложение за ДИРЕКТИВА 

COM(2016) 

128 
08/03/2016 

СЪОБЩЕНИЕ 

COM(2016) 

127 
08/03/2016 

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

споразумение под формата на Декларация относно разширяването на търговията с продукти 

на информационните технологии (СИТ)  

COM(2016) 

122 
08/03/2016 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) 2016/72 по 

отношение на някои възможности за риболов 

COM(2016) 

123 
08/03/2016 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията на Съюза в Съвета за 
стабилизиране и асоцииране ЕС—Република Албания относно участието на Република 

Албания като наблюдател в работата на Агенцията на Европейския съюз за основните права и 

съответния ред и условия за това в съответствие с рамката, определена в Регламент (ЕО) № 

COM(2016) 

118 
07/03/2016 

http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25512/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25512/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25513/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25509/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25509/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25509/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25510/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25510/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25510/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25510/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25514/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25514/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25514/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25516/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25516/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25516/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25511/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25511/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25511/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25515/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25515/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25515/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25517/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25517/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25517/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25517/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25517/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25517/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25517/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25500/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25508/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25498/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25499/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25501/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25501/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25501/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25502/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25502/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25503/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25503/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25503/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25503/


Седмичен бюлетин Брой 9 

14 март 2016 г. 

 

Народно събрание 

Дирекция „Законодателна дейност и право на Европейския съюз” 
23 

168/2007 на Съвета  

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията на Съюза в Съвета за 

стабилизиране и асоцииране ЕС—Република Сърбия относно участието на Република Сърбия 

като наблюдател в работата на Агенцията на Европейския съюз за основните права и 

съответния ред и условия за това в съответствие с рамката, определена в Регламент (ЕО) № 
168/2007 на Съвета  

COM(2016) 

119 
07/03/2016 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно прилагането на 

Кодекса на европейската статистическа практика и координацията в рамките на Европейската 

статистическа система 

COM(2016) 

114 
07/03/2016 

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

Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното 

насилие 

COM(2016) 

111 
04/03/2016 

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

Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие 

COM(2016) 

109 
04/03/2016 

 
 

Актове, публикувани в Официален вестник на 
Европейския съюз 
 

 

Дата L (Законодателство) C (Информация и известия) 

07/03/2016   C090 

08/03/2016 L061 C091 C091A 

09/03/2016 L062 C092 C092A C093 

10/03/2016 L063 L064 C094 C095 

11/03/2016 L065 L066 C096 

12/03/2016 L067 C097 

 

 
 

Електронен седмичник по въпросите на Европейския съюз и управлението на 

средствата от фондовете и програмите на ЕС 
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http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25504/
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http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25506/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25507/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25507/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:C:2016:090:TOC
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