
 

BG   BG 

 

 

 
ЕВРОПЕЙСКА 
КОМИСИЯ  

Страсбург, 11.12.2018 г. 

COM(2018) 845 final 

ANNEX 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

към 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, 

ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ И СЪВЕТА 

 

 

Седемнадесети доклад за напредъка по създаването на ефективен и истински 

Съюз на сигурност 

 

Списък със законодателни инициативи 

  

 

 

 



 

1 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛНИТЕ ПРИОРИТЕТИ 

 

 Представени са предложения и е постигнато споразумение 

 Възможно е бързо постигане на споразумение, като се следват обичайните процедури 

 Възможно е постигане на споразумение при наличие на твърд политически ангажимент от страна на всички 

институции на ЕС 

 

I) Инициативи в рамките на речта за състоянието на Съюза през 2018 г.1 
 

Политика Описание 
Европейска 

комисия 

Европейски 

парламент 

Съвет на 

Европейския 

съюз 

Предотвратяване на 

разпространението на 

терористично съдържание 

онлайн
2
 

Предложение от 

септември 2018 г.; 

Съветът прие своя мандат 

на 6 декември 2018 г. 

   

Разширяване на компетентността 

на Европейската прокуратура с 

цел включване в нея на борбата 

срещу трансграничните 

терористични престъпления
3
 

Предложение от 

септември 2018 г. 
   

Целево изменение в Регламента 

относно финансирането на 

политическите партии по 

отношение на процедура за 

проверка, свързана с нарушения 

на правилата за защита на 

личните данни в контекста на 

изборите за Европейски 

парламент
4
 

Предложение от 

септември 2018 г. 
   

Укрепване на капацитета на 

Европейската агенция за 

гранична и брегова охрана
5
 

Предложение от 

септември 2018 г. 
   

Европейски център за 

промишлени, технологични и 

изследователски експертни 

познания в областта на 

киберсигурността
6
 

Предложение от 

септември 2018 г. 
   

  

                                                           
1
  https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-speech_bg_0.pdf. Вж. също писмото на председателя 

Юнкер за намеренията: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-letter-of-intent_bg.pdf. 
2
  COM(2018) 640 final, 12.9.2018 г. 

3
  COM(2018) 641 final, 12.9.2018 г. 

4
  COM(2018) 636 final, 12.9.2018 г. 

5
  COM(2018) 631 final, 12.9.2018 г.   

6
  COM(2018) 630 final, 12.9.2018 г. 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-speech_bg_0.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-letter-of-intent_bg.pdf
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II) Приоритети, договорени в съвместната декларация7 

 

Политика Описание 
Европейска 

комисия 

Европейски 

парламент 

Съвет на 

Европейския 

съюз 

Система на ЕС за информация за 

пътуванията и разрешаването 

им
8
 

Предложение от ноември 

2016 г.; постигнато 

споразумение между 

съзаконодателите; 

официално приемане през 

есента на 2018 г. 

   

Европейската агенция за 

оперативното управление на 

широкомащабни 

информационни системи в 

пространството на свобода, 

сигурност и правосъдие
9
 

Предложение от юни 

2017 г.; постигнато 

споразумение между 

съзаконодателите; 

официално приемане през 

есента на 2018 г. 

   

Укрепване на Шенгенската 

информационна система
10

 

Предложения от декември 

2016 г.; постигнато 

споразумение между 

съзаконодателите; 

официално приемане през 

есента на 2018 г. 

   

Изпиране на пари и финансиране 

на тероризма
11

 

Предложение от юли 

2016 г.; официално 

приемане през май 2018 г. 

   

Система за влизане/излизане
12

 

Предложение от април 

2016 г.; официално 

приемане през ноември 

2017 г. 

   

Контрол на придобиването и 

притежаването на оръжие
13

 

Предложение от ноември 

2015 г.; официално 

приемане през май 2017 г. 

   

Директива за борбата с 

тероризма
14

 

Предложение от декември 

2015 г.; официално 

приемане през март 

2017 г. 

   

Акт за киберсигурността
15

 Предложение от 

септември 2017 г.; 
   

                                                           
7
  https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/joint-declaration-eu-legislative-priorities-2018-19_en.pdf. 

8
  COM(2016) 731 final, 16.11.2016 г. 

9
  COM(2017) 352 final, 29.6.2017 г. 

10
  COM(2016) 881 final, 21.12.2016 г., COM(2016) 882 final, 21.12.2016 г. и COM(2016) 883 final, 21.12.2016 г. 

11
  Директива (ЕС) 2018/841, 30.5.2018 г. 

12
  Регламент (ЕС) 2017/2226, 30.11.2017 г. 

13
  Директива (ЕС) 2017/853, 17.5.2017 г. 

14
  Директива (ЕС) 2017/541, 15.3.2017 г. 

15
  COM(2017) 477 final, 13.9.2017 г. 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/joint-declaration-eu-legislative-priorities-2018-19_en.pdf
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Политика Описание 
Европейска 

комисия 

Европейски 

парламент 

Съвет на 

Европейския 

съюз 
постигнато споразумение 

между съзаконодателите; 

официално приемане през 

2019 г. 

 

Европейска информационна 

система за регистрите за 

съдимост
16

 

Предложения от януари 

2016 г., допълнени през 

юни 2017 г.; последна 

фаза на тристранните 

обсъждания. 

   

Оперативна съвместимост на 

информационните системи на ЕС 

за управление на сигурността, 

границите и миграцията
17

 

Предложения от декември 

2017 г.; изменени през 

юни 2018 г.; последна 

фаза на тристранните 

обсъждания. 

   

Трансграничен достъп на 

правоприлагащите органи до 

електронни доказателства
18

 

Предложения от април 

2018 г.; Съветът е приел 

своя мандат за водене на 

преговори; Европейският 

парламент трябва да 

приеме своя мандат за 

водене на преговори и да 

започне тристранни 

обсъждания. 

   

Трансграничен достъп и 

използване на финансови данни 

от правоприлагащите органи
19

 

Предложение от април 

2018 г.; Съветът е приел 

своя мандат за водене на 

преговори; 

съзаконодателите трябва 

да започнат тристранни 

обсъждания. 

   

Укрепване на системата 

Евродак
20

 

Предложение от май 

2016 г.; Европейският 

парламент и Съветът 

трябва да приключат 

тристранните обсъждания. 

   

 

  

                                                           
16

  COM(2016) 7 final, 19.1.2016 г. и COM(2017) 344 final, 29.6.2017 г. 
17

  COM(2017) 793 final, 12.12.2017 г., COM(2017) 794 final, 12.12.2017 г., COM(2018) 478 final, 13.6.2018 г. и COM(2018) 480 

final, 13.6.2018 г. 
18

  COM(2018) 225 final, 17.4.2018 г. и COM(2018) 226 final, 17.4.2018 г. 
19

  COM(2018) 213 final, 17.4.2018 г. 
20

  COM(2016) 272 final, 4.5.2016 г. 
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III) Други законодателни инициативи, които са в процес на обсъждане в рамките на Съюза на сигурност 

 

Политика Описание 
Европейска 

комисия 

Европейски 

парламент 

Съвет на 

Европейския 

съюз 

Борба с измамата и подправянето 

на непарични платежни 

средства
21

 

Предложение от 

септември 2017 г.; 

тристранните обсъждания 

са в ход. 

   

Ограничаване на предлагането 

на пазара и използването на 

прекурсори на взривни 

вещества
22

 

Предложение от април 

2018 г.; Европейският 

парламент и Съветът 

трябва да приемат своите 

мандати за водене на 

преговори и да започнат 

тристранни обсъждания. 

   

Подобряване на защитните 

елементи на националните лични 

карти и документи за 

пребиваване
23

 

Предложение от април 

2018 г.; Европейският 

парламент и Съветът са 

приели своите мандати за 

водене на преговори и 

трябва да започнат 

тристранни обсъждания. 

   

Укрепване на Визовата 

информационна система
24

 

Предложение от май 

2018 г.; Европейският 

парламент и Съветът 

трябва да приемат своите 

мандати за водене на 

преговори и да започнат 

тристранни обсъждания. 

   

 

                                                           
21

  COM(2017) 489 final, 13.9.2017 г. 
22

  COM(2018) 209 final, 17.4.2018 г. 
23

  COM(2018) 212 final, 17.4.2018 г. 
24

  COM(2018) 302 final, 16.5.2018 г. 


