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Тема на седмицата

Мартин Шулц за Брекзит: Продължителна
несигурност не би била в интерес на никого
Изборът, направен от британците на референдума за ЕС, трябва да бъде приведен
в изпълнение възможно най-бързо, заяви председателят на Европейския парламент
Мартин Шулц пред държавните ръководители в ЕС на срещата на 28 юни 2016 г. в
Брюксел. „Период на продължителна несигурност не би бил в интерес на никого“, посочи
той и добави, че самият Европейски съюз трябва да покаже, че осъзнава необходимостта
от реформи.
Председателят на Парламента каза, че съжалява за избора, направен от
британските граждани, но „тяхната воля трябва да бъде изцяло зачитана и приведена в
изпълнение възможно най-бързо“. Той напомни, че депутатите трябва да дадат
съгласието си за резултата от преговорите между ЕС и Великобритания за напускането и
настоя, че Парламентът трябва да „участва изцяло във всички фази“ на процедурата.
Мартин Шулц подчерта нуждата от промени в ЕС: „Европейският парламент е
убеден, че нещата не могат да продължават така, както през последните години… Ние
трябва да дадем нов старт на европейската идея, да покажем способности за
самокритика, разбиране какво трябва да реформираме в ЕС, за да бъдем по-ефективни и
да го приближим до гражданите.“
Той подчерта необходимостта от по-нататъшно развитие на икономическия и
паричния съюз, за да бъдат създадени растеж и работни места и „да се преодолее
упоритата икономическа и социална несигурност“. Борбата с данъчните измами и
избягването на данъците е „ключов аспект на нашата стратегия не само за растеж, но и
за възвръщане на доверието в ЕС“, каза г-н Шулц. Той посочи напредъка в Парламента
по законодателни досиета в тази област и призова страните-членки да свършат своята
част от работата.
По въпроса за миграционната криза Мартин Шулц приветства неофициалното
споразумение между депутатите и страните-членки за създаването на Европейска
гранична и брегова охрана. Той също така заяви, че Европа трябва да се съсредоточи
върху своята външна политика, като работи за подобряване на условията в страните на
произход на мигранти, „за да не се принуждават хората да напускат“.
Народно събрание
Дирекция „Законодателна дейност и право на Европейския съюз”

2

Седмичен бюлетин

Брой 22
4 юли 2016 г.

Председателят на Парламента изрази подкрепа за формирането на „реални
партньорства“ със страните, от които идват и през които преминават мигрантите. Тези
партньорства не трябва да се ограничават с решаването на проблемите на сигурността,
но и да съдържат икономически, социални и културни измерения, посочи той.
Евродепутатите призовават за бърз Брексит и дълбока реформа на ЕС
Дебат в ЕП относно Брексит и последиците от него

Източник: страницата на Европейския парламент

Събития в Народното събрание
Събития от изминалата седмица

Необходими са по-тесни контакти между бизнеса на България и Китай, заявиха
председателите на Народното събрание и на Китайския народен и политически
консултативен съвет
Необходими са по-тесни контакти между представителите на бизнеса от България и
Китай, заявиха на среща в Пекин председателят на Народното събрание Цецка Цачева и
председателят на Китайския народен политически консултативен съвет Ю Джъншън.
Българска парламентарна делегация е на посещение в Китай.
За последните няколко години поне 30 делегации с представители на различни
китайски търговски дружества посетиха България, отбеляза Цецка Цачева. Тя уточни, че
дни преди отпътуването й за Пекин на визита е била фирма, която проявява интерес към
изграждане на завод за електромобили в страната ни и информира председателя на
Китайския народен политически консултативен съвет за отличните условия за развитие
на бизнес и инвестиции в България.
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България е държава с развито селско стопанство и производство на храни, които
могат да намерят реализация на китайския пазар, подчерта председателят на Народното
събрание. Оставаме с надежда, че съвсем скоро ще се подпише меморандум между
министрите на земеделието и храните на двете страни, който да улесни по-бързото
приключване на процедурите за внос на български селскостопански продукти и храни в
Китай, добави Цецка Цачева.
Двустранното сътрудничество не трябва да бъде водено само от правителствата на
България и Китай, необходимо е да се търсят партньорства между представителите на
бизнеса, а двете правителства да имат задачата само да ги подпомагат, отбеляза на
срещата председателят на Китайския народен и политически консултативен съвет Ю
Джъншън. Той заяви, че има перспективи за развитие на двустранното сътрудничество в
селското стопанство и транспортната инфраструктура.
Ю Джъншън посочи, че през последните години двустранните отношения между
България и Китай са имали бързо развитие, а през 2014 г. са били издигнати в ранг
всестранно приятелско партньорство и сътрудничество. Това дава посоката на развитие
на нашето сътрудничество в бъдеще, добави той.
Председателят на Китайския народен политически консултативен съвет поздрави
делегацията и лично министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна
Павлова за подписания Меморандум за сътрудничество между Министерството на
регионалното развитие и благоустройството и Министерството на жилищното
строителство и градско и селско развитие на Китай.
В отношенията между България и Китай няма открити въпроси, двете страни
поддържат дипломатически отношения повече от 67 години, което е добра основа, върху
която днешните политици и държавници трябва да надграждаме, подчерта председателят
на Народното събрание. Като области, в които България проявява интерес за
реализиране на съвместни проекти, председателят на Народното събрание открои
инфраструктурата, транспорта, енергетиката, науката, културата, образованието и
иновациите. По думите на Цецка Цачева има отлични предпоставки за засилване на
туристическия поток. През изминалата година отбелязваме ръст от 11 процента китайски
туристи, уточни тя.
Броят на китайските туристи в България може да се увеличи поне 10 пъти, заяви
председателят на Китайския народен политически консултативен съвет. За миналата
година повече от 100 милиона китайци са пътували извън страната с цел туризъм, добави
той.
В състава на делегацията, която е на официално посещение в Китай, са заместникпредседателите на Народното събрание Янаки Стоилов, Красимир Каракачанов и Явор
Нотев, съпредседателят на Групата за приятелство България - Китай Димитър Бойчев,
членовете на Групата за приятелство България - Китай Джейхан Ибрямов, Борислав
Миланов и Росен Петров, председателят на Комисията по отбрана Михо Михов, заместникпредседателят на Комисията по културата и медиите Ирена Соколова и министърът на
регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова.
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Предстоящи събития
06/07/2016
09:00 Пленарно заседание
06/07/2016
11:30 Заседание на Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските
фондове
06/07/2016
14:00 Заседание на Комисия по икономическа политика и туризъм
06/07/2016
15:00 Заседание на Комисия по образованието и науката
06/07/2016
15:30 Заседание на Комисия по земеделието и храните
06/07/2016
15:45 Заседание на Комисия по политиките за българите в чужбина
07/07/2016
09:00 Пленарно заседание
07/07/2016
14:30 Заседание на Комисия по вероизповеданията и правата на човека
07/07/2016
15:30 Заседание на Комисия по регионална политика, благоустройство и местно
самоуправление
07/07/2016
16:00 Заседание на Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и
парламентарна етика
08/07/2016
09:00 Пленарно заседание
08/07/2016
11:00 Парламентарен контрол
04/07/2016
Председателят на Националния съвет на парламента на Конфедерация Швейцария Криста
Марквалдер ще бъде на официално посещение в България

Годишна работна програма
Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския
съюз (2016 г.)

Народно събрание
Дирекция „Законодателна дейност и право на Европейския съюз”

5

Седмичен бюлетин

Брой 22
4 юли 2016 г.

Новини от България свързани с ЕС
Президентът: нямаме вариант за излизане от ЕС
В България не приемаме сценарий за излизане от ЕС,
нямаме и политически лидери, които да призовават към подобни
действия. Това заяви президентът Росен Плевнелиев в интервю за
френската телевизия „Франс 24”, предаде бТВ.
„Единственият начин да се разрешават кризите е чрез
ценности. Никъде по света популизмът не се е доказал способен
да разреши проблемите на обществата, били те икономически или
на сигурността“, посочи държавният глава във връзка с
излизането на Великобритания от ЕС след референдум.
Според него брекзитът няма да донесе на Обединеното
кралство нито повече устойчивост, нито по-малки разходи.
„Пряката демокрация може много да помогне на обществата, но може и да доведе
до проблеми, ако се превърне в инструмент в ръцете на популистите. Ситуацията във
Великобритания ясно показа това. Видяхме как много от аргументите, които разпалваха
антиевропейската реторика на Острова, се оказаха грешни“, заяви държавният глава.
„Раздялата между Великобритания и Европейския съюз трябва да бъде легитимна и
хуманна, а с Лондон трябва да останем близки приятели и партньори", коментира Росен
Плевнелиев и подчерта, че британските граждани, които живеят в България, безусловно
ще продължат да се радват на гостоприемството на нашата страна. В същото време
България ще се бори за правото на свободно пътуване на всички европейци.
Източник: Europa.bg

Новини от европейските институции
Събития от изминалата седмица в европейските институции
Седмицата в Европейския парламент
Проучване: европейците очакват действия от ЕС срещу тероризма и
безработицата
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Борбата с тероризма би следвало да бъде основен приоритет на ЕС, следвана от
мерки в сферата на заетостта, борбата с данъчните измами, миграцията, защитата на
външните граници и опазването на околната среда, показва представително проучване на
Евробарометър, проведено във всички страни от ЕС по поръчка на Европейския
парламент. Участниците в него са били запитани дали искат по-активна или по-малка
намеса на ЕС в ред области. Научете повече за резултатите.
За повече информация ТУК.
Източник: страницата на Европейския парламент

Седмицата в Съвета

Правна помощ по наказателни производства: Съветът и Парламентът постигнаха
съгласие
На 30 юни 2016 г. Комитетът на постоянните представители (Корепер) потвърди, от
името на Съвета, споразумението с Европейския парламент по директивата относно
правото на правна помощ за гражданите, заподозрени или обвиняеми в извършването на
престъпление, и за лицата, срещу които е издадена европейска заповед за арест.
Предлаганата директива установява минимум от правила относно правото на
правна помощ за заподозрени или обвиняеми лица по наказателни производства, които
са задържани, както и в някои други ситуации. Освен това тя предвижда гаранции за
предоставянето на правна помощ при производствата по европейска заповед за арест,
при арестуването на издирваното лице в изпълняващата държава.
Нидерландският министър Ван дер Стьор, от името на нидерландското
председателство, заяви: „Особено съм удовлетворен, че по време на нашето
председателство успяхме да постигнем политическо споразумение. Наред с това бих
искал да благодаря на докладчика, г-н де Йонг, за отличното сътрудничество, което беше
от решаващо значение за постигането на този компромис. Директивата ще допринесе за
взаимното доверие между държавите членки. Твърдо вярвам, че това доверие на свой ред
ще доведе до по-добро европейско сътрудничество по наказателни дела.“
Двете институции постигнаха съгласие по някои изменения на предложението,
представено от Комисията, така че да се повишат правата на гражданите и текстът да
стане по-ясен, по-специално по отношение на:
приложното поле на директивата, което беше разширено, така че да включва
право на правна помощ по общия ред, а не само временна правна помощ. Правната
помощ по общия ред включва подпомагане на всички етапи на наказателния процес, при
условията, предвидени в директивата, докато правото на временна правна помощ беше
предназначено да покрие само началния етап на наказателното производство, преди да
бъде взето окончателно решение за предоставяне на правна помощ;
включване на проверка за наличие на средства и на проверка за основателност,
които могат да се използват, за да се определи дали дадено лице има право на правна
помощ. „Проверката за наличие на средства“ има за цел да се прецени дали лицето
действително не разполага с достатъчно средства за заплащане на правна помощ, докато
„проверката за основателност“ дава възможност да се прецени дали предоставянето на
правна помощ би било в интерес на правосъдието с оглед на обстоятелствата по делото.
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Предстои договореният текст да премине през редакция от юрист-лингвистите,
преди да бъде окончателно приет от Съвета и Парламента към края на тази година.
Директивата предвижда срок за транспонирането от 30 месеца.
Обединеното кралство и Ирландия решиха да не участват, докато Дания не участва
под подразбиране в законодателството в областта на правосъдието и вътрешните работи.
Пътна карта относно процесуалните права
Директивата е последният правен текст, предвиден като част от пътната карта за
укрепване на процесуалните права на заподозрените или обвиняемите лица в рамките на
наказателното производство, приета от Съвета през ноември 2009 г.
Целта на пътната карта беше да се гарантира, че всички граждани, които участват
в наказателно производство в държава членка, ще разполагат с определен минимум от
процесуални права в целия Европейски съюз. Това следва също да засили взаимното
доверие между съдебните органи в Европейския съюз и по този начин да стимулира
прилагането на инструменти като европейската заповед за арест.
Въз основа на пътната карта досега са приети пет други мерки:
правото на устен и писмен превод (Директива 2010/64);
правото на информация (Директива 2012/13);
правото на достъп до адвокат (Директива 2013/48);
презумпцията за невиновност (Директива 2016/343); и
специалните гаранции за децата (Директива (ЕС) 2016/800).
Качество на въздуха: споразумение за по-строги тавани за емисиите на
замърсители
На 30 юни 2016 г. Съветът и Европейският парламент постигнаха предварително
споразумение по директива за намаляване на емисиите на замърсители на въздуха. Тази
т.нар. нова директива за НТЕ определя по-строги национални тавани за периодите от
2020 до 2029 г. и от 2030 г. нататък.
Целта на директивата е да продължи борбата със замърсяването на въздуха и
свързаните с него рискове за здравето и екологично въздействие. Освен това тя е
предназначена за привеждане на правото на ЕС в съответствие с международните
ангажименти (вследствие на преразглеждането през 2012 г. на Протокола от Гьотеборг).
Замърсители
Новата директива определя национални тавани за емисиите на пет замърсителя:
серен диоксид, азотни оксиди, неметанови летливи органични съединения, амоняк и
фини прахови частици.
Национални тавани на емисиите
Националните тавани на емисиите за всеки замърсител за периода от 2020 до
2029 г. са същите като тези, с които държавите членски вече са се ангажирали по силата
на преразгледания Протокол от Гьотеборг. Сега е постигнато споразумение за нови, построги намаления, считано от 2030 г.
Очаква се с новите ангажименти през 2030 г. замърсяването на въздуха да има с
около 50% по-малко въздействие върху здравето (в сравнение с 2005 г.).
Равнища на емисиите за 2025 г.
За всяка държава членка ще бъдат установени индикативни равнища на емисиите
за 2025 г. Те ще се определят въз основа на линейна траектория, ориентирана към
таваните за емисиите, които ще се прилагат от 2030 г. Държавите членки обаче ще имат
възможност да следват нелинейна траектория, ако това е по-ефикасно.
Ако се отклонят от заложената траектория, те ще трябва да се обосноват и да
обяснят какви действия смятат да предприемат, за да се върнат към планираните
стойности.
Гъвкавост
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При определени обстоятелства се предвижда известна гъвкавост за съобразяване с
таваните. Ако през дадена година някоя държава членка не може да изпълни
ангажимента си поради изключително студена зима или сухо лято, тя ще има възможност
да осредни годишните емисии с тези от предходната и следващата година.
График и следващи стъпки
Комисията представи предложението си през декември 2013 г. като част от
„Пакета за качеството на въздуха“. Това досие се разглежда по обикновената
законодателна процедура. Европейският парламент гласува позицията си по
предложението за директива през октомври 2015 г. Съветът постигна съгласие по общ
подход през декември 2015 г. За приемането на директивата от Съвета е необходимо
квалифицирано мнозинство.
През юни 2016 г. председателството на Съвета предложи компромисен текст, който
беше подкрепен от Корепер. На 30 юни текстът беше приет по принцип от Европейския
парламент.
Русия: ЕС удължава срока на икономическите санкции с шест месеца
На 1 юли 2016 г Съветът удължи действието на икономическите санкции срещу
определени сектори на руската икономика до 31 януари 2017 г.
Мерките бяха въведени на 31 юли 2014 г. първоначално за една година в отговор
на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна. През септември
2014 г. тези мерки бяха засилени. Те са насочени към финансовия сектор, енергетиката и
отбраната и сферата на изделията с двойна употреба.
На 19 март 2015 г. Европейският съвет постигна съгласие да обвърже
продължителността на санкциите с пълното прилагане на споразуменията от Минск, което
по план трябваше да приключи до 31 декември 2015 г.
Тъй като споразуменията от Минск не бяха приложени изцяло до 31 декември
2015 г., Съветът удължи санкциите до 31 юли 2016 г. След като направи оценка на
изпълнението на споразуменията от Минск, Съветът реши да поднови действието на
санкциите с още шест месеца до 31 януари 2017 г.
Икономическите санкции, чието действие бе удължено с решението, по-специално:
ограничават достъпа до първичните и вторичните капиталови пазари на ЕС на
5 големи руски държавни финансови институции и техните мажоритарно притежавани
дъщерни предприятия, установени извън ЕС, както и на три големи руски дружества в
областта на отбраната и три големи енергийни дружества;
налагат забрана за износ и внос по отношение на търговията с оръжия;
установяват забрана за износ на изделия с двойна употреба за военна употреба
или за военни крайни потребители в Русия;
ограничават достъпа на Русия до определени чувствителни технологии и услуги,
които могат да бъдат използвани за нефтени проучвания и производство.
В допълнение към тези икономически санкции са въведени редица мерки на ЕС в
отговор на кризата в Украйна, включително:
целенасочени индивидуални ограничителни мерки, а именно забрана за издаване на визи
и замразяване на активи, понастоящем срещу 146 лица и 37 образувания до 15 септември
2016 г.;
ограничителни мерки в отговор на незаконното анексиране на Крим и Севастопол,
ограничени до територията на Крим и Севастопол, понастоящем в сила до 23 юни 2017 г.
Решението беше прието чрез писмена процедура и — съгласно правилото за
всички решения за продължаване на действието на ограничителни мерки — с
единодушие.
Преглед на ограничителните мерки на ЕС в отговор на кризата в Украйна
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Източник: страницата на Съвета

Председателство на Съвета на ЕС

Словашко председателство на Съвета на ЕС
1 юли — 31 декември 2016 г.

Словашкото председателство започна на 1 юли 2016 г. Неговите приоритети са
обосновани от три взаимосвързани принципа — постигане на осезаеми резултати,
преодоляване на фрагментацията и насочване на вниманието към гражданите.
През следващите 6 месеца председателството ще се съсредоточи върху четири
основни области:
икономически силна Европа
модерен единен пазар
устойчиви политики в областта на миграцията и убежището
глобално ангажирана Европа
Словакия ще заема председателството на Съвета до 31 декември 2016 г. и ще бъде
последвана от Малта.

Словашкото председателство на Съвета: какво очакват словашките
депутати
Уебсайт на словашкото председателство
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Новини от Европейската комисия
Проектобюджет на ЕС за 2017 r.: Комисията предлага бюджет, който е
съсредоточен върху приоритетите, а именно растеж, работни места и надежден
отговор на кризата с бежанците
Комисията
предложи
бюджета
на
ЕС
за
2017 г.,
чийто
размер
е
134,9 милиарда евро под формата на плащания и който е съсредоточен върху двата
основни политически приоритета за Европа: да се подпомогне процесът на
възстановяване на европейската икономика и да се преодолеят предизвикателствата,
свързани със сигурността, и хуманитарните предизвикателства в съседните на ЕС
държави. Увеличените средства ще бъдат използвани за инвестиции в растеж, работни
места и конкурентоспособност на Европейския съюз, а също и за осигуряване на
необходимите ресурси за защита на външните граници на ЕС, за повишаване на
сигурността в Съюза и извън него, за оказване на помощ за приемането и интегрирането
на бежанци и за предприемане на мерки срещу първопричините за миграцията в
държавите на произход и на транзитно преминаване.
Кристалина Георгиева, заместник-председател на Европейската комисия по
въпросите на бюджета и човешките ресурси, заяви: „ЕС е изправен пред огромни
предизвикателства и в тези трудни времена един целенасочен и ефективен бюджет на ЕС
не е лукс, а необходимост. Той служи като буфер срещу сътресенията, дава тласък на
икономиката и помага за решаването на проблеми като бежанската криза. Както винаги,
бюджетът продължава да е фокусиран върху резултатите, като се гарантира, че всяко
евро от бюджета на ЕС се изразходва правилно“.
Предложеният бюджет е изготвен при съблюдаване на строгите ограничения,
определени от Европейския парламент и държавите членки в многогодишната финансова
рамка. При тези ограничения Комисията предлага да се постигне колкото се може поголяма гъвкавост и целенасоченост. Тя осигурява необходимите средства за постигане на
напредък в приоритетните области, като същевременно се намалят разходите за по-малко
спешни дейности.
Европейският парламент и държавите — членки на Европейския съюз, ще обсъдят
съвместно това предложение.
Стимулиране на създаването на работни места, растежа и инвестициите
Средствата, заделени специално за подпомагане на икономическия растеж, ще
бъдат общо 74,6 милиарда евро през 2017 г. в сравнение с 69,8 милиарда евро през
2016 г. Тази сума включва:
21,1 милиарда евро за растеж, заетост и конкурентоспособност. В тази сума са
включени 10,6 милиарда евро за научни изследвания и иновации по програмата
„Хоризонт 2020“, 2,0 милиарда евро за образование по програмата „Еразъм+“,
299 милиона евро за малките и средните предприятия по програмата COSME и
2,5 милиарда евро по линия на Механизма за свързване на Европа(МСЕ).
2,66 милиарда евро за Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) —
механизма в основата на Плана за инвестиции за Европа. Това е успех за Европа, която
осигури 106,7 милиарда евро за инвестиции в 26 държави — членки на ЕС, в рамките на
по-малко от една година.
53,57 милиарда евро за подпомагане на производствените инвестиции и
структурните реформи, за да се стимулира сближаването между държавите членки и
между регионите посредством европейските структурни и инвестиционни фондове
(ЕСИФ).
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Предложената помощ за европейските земеделски стопани е в размер на
42,9 милиарда евро.
Засилено
управление
на
външните
граници
на
ЕС
и
справяне
с
предизвикателствата, свързани с бежанците, в рамките на ЕС и извън него.
Проектобюджетът на ЕС за 2017 г. предлага 5,2 милиарда евро за укрепване на
външните граници на Съюза и за справяне с бежанската криза и незаконната миграция
чрез финансиране на по-мощни инструменти за предотвратяване на контрабандата на
мигранти и за справяне с дългосрочните фактори на миграцията в сътрудничество с
държавите на произход и транзитните държави; засилване на политиките за законна
миграция, включително презаселването на лица, които се нуждаят от закрила; и
инструменти за подпомагане на държавите членки по отношение на интегрирането на
бежанците в рамките на ЕС.
Проектобюджетът съдържа около 3 милиарда евро за финансиране на дейности в
рамките на ЕС, като например:
създаване на европейска гранична и брегова охрана;
предложение за нова система за влизане/излизане с цел засилване на
управлението на границите;
предложения за преразглеждане на общата европейска система за убежище,
включително реформа на механизма от Дъблин;
създаване на агенция на ЕС в областта на убежището.
Той включва също 200 милиона евро за новия инструмент за оказване на
хуманитарна помощ в рамките на ЕС.
Освен това бюджетът предлага 2,2 милиарда евро за дейности извън ЕС, за да
бъдат предприети мерки по-специално срещу първопричините за притока от бежанци.
Това включва по-специално:
750 милиона евро по Механизма за бежанците в Турция, за да бъде достигната
сумата от 1 милиард евро средства за този фонд, идващи от бюджета на ЕС;
ангажимента по отношение на Ливан и Йордания, поет в рамките на проведената в
Лондон конференция на ООН, за 525 милиона евро от бюджета на ЕС, 160 милиона евро
от Доверителния фонд за Сирия и 200 милиона евро макрофинансова помощ.
Повече средства за сигурност
Поради нарастващите предизвикателства, свързани със сигурността, пред които са
изправени ЕС и държавите членки, в проектобюджета за 2017 г. са предвидени също
значителни средства за сигурност: 111,7 милиона евро ще бъдат използвани за Европол,
61,8 милиона евро ще бъдат заделени за повишаване на сигурността на институциите на
ЕС, а 16 милиона евро ще финансират мерките за сигурност през 2016 г.
В съответствие с нарастващото значение на засиленото европейско сътрудничество
в областта на отбраната, Комисията предлага също подготвително действие за научни
изследвания в областта на отбраната, за което са заделени 25 милиона евро за 2017 г.
Контекст
Проектобюджетът на ЕС за 2017 г. включва две суми за всяка програма, която
подлежи на финансиране — поети задължения и плащания. Поетите задължения
представляват финансирането, което може да бъде определено в договорите, сключени
през дадена година. Плащанията представляват реално изплащаните средства. В
проектобюджета за 2017 г. поетите задължения са 157,7 милиарда евро (в сравнение със
155,0 милиарда евро през 2016 г.), а плащанията са 134,9 милиарда евро (намалени от
143,9 милиарда евро за 2016 г.), като разликата се дължи на бавното започване на
изпълнението на програмите за сближаване за периода 2014—2020 г. В това съобщение
за медиите общата сума от 134,9 милиарда евро се отнася до плащанията, докато всички
други посочени цифри се отнасят до предложените поети задължения.
Бюджетът на ЕС възлиза на около 1 % от БВП на ЕС, но благодарение на
мултиплициращия си ефект и на това, че е фокусиран върху резултатите, въздействието
му е голямо. През периода 2007—2013 г. например средното увеличение на БВП в
Народно събрание
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резултат на политиката на сближаване възлиза на около 2,1 % годишно в Латвия, 1,8 %
годишно в Литва и 1,7 % годишно в Полша.

Източник: страницата на Европейската комисия

Инициативи на ЕС
10 години, 10 филма: кои са лентите в надпреварата
за наградата LUX за 2016 г.
През 2016 г. се навършват 10 години от учредяването
на кинонаградата LUX на Европейския парламент. Филмите,
селектирани за участие тази година, бяха обявени на
филмовия фестивал в Карлови Вари, Чехия, на 3 юли 2016
г. Трите филма финалисти ще станат известни в края на
юли, а окончателният победител ще бъде определен от
депутатите в ЕП през ноември 2016 г.
Наградата LUX цели да популяризира европейското
кино, да помогне за разпространението на филми извън техните национални пазари и да
насърчи дебата относно ценностите и социалните въпроси в Европа.
Десетте филма, одобрени от специално жури, показват разнообразие от жанрове,
артистични подходи, послания и емоции. Голяма част от тях са дело на талантливи млади
режисьори.
Номинираните филми са:
„Като отварям очи“ (À Peine J´ouvre les Yeux) (Франция, Тунис, Белгия, ОАЕ),
режисьор: Лейла Бузид
„Сирийска любовна история“ (A Syrian Love Story) (Великобритания), режисьор:
Шон Макалистър
„Писма от войната“ (Cartas da Guerra) (Португалия), режисьор: Иво Ферейра
„Война“ (Krigen) (Дания), режисьор: Тобиас Линдхолм
„Бъдеще“ (L´Avenir) (Франция, Германия), режисьор: Мия Хансен-Лов
„Като луда“ (La Pazza Gioia) (Италия, Франция): режисьор: Паоло Вирци
„Животът ми като тиквичка“ (Ma Vie de Courgette) (Швейцария, Франция),
режисьор: Клод Барас
Сиера Невада (Sieranevada) (Румъния, Франция), режисьор: Кристи Пую
Загар (Suntan) (Гърция, Германия), режисьор: Аргирис Пападимитропулос
„Тони Ердман“ (Toni Erdmann) (Германия, Румъния, Австрия): Марен Аде
Подбраните филми бяха обявени на филмовия фестивал в Карлови Вари от
депутатите Михаела Шойдрова (заместник-председателка на комисия по култура и
образование в ЕП), Мартина Длабайова (заместник-председателка на комисията по
бюджетен контрол), Джули Уорд и Богдан Вента (членове на комисията по култура и
образование в ЕП), както и от Дорис Пак, координаторка на филмовата награда LUX.
От тези филми ще бъдат определени трите филма финалисти, които ще бъдат
прожектирани във всички страни-членки през есента в рамките на Филмовите дни на
наградата LUX. Наградата LUX ще бъде връчена на филма победител през ноември в
Страсбург.
„Мустанг“ печели признанието на публиката за 2015 г.
Народно събрание
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На церемонията в Карлови Вари бе обявен и филмът от конкурса за 2015 г.,
получил най-много гласове от публиката в Европа. Това е победителят в конкурса за
миналата година „Мустанг“ на Дениз Гамзе Ергювен, копродукция на Франция, Германия,
Турция и Катар.
Източник: страницата на Европейския парламент

Документи на Европейската комисия
Документи на ЕК и Съвета получени в периода май-юни 2016 г.
ПОСЛЕДНИ ДОКУМЕНТИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ
ДОКУМЕНТ
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Годишен доклад за
изпълнението на Споразумението за свободна търговия между ЕС и Корея - {SWD(2016) 162
final}

СИГНАТУРА

ДАТА

COM(2016)
268

30/06/2016

БЮДЖЕТ

COM(2016)
310

30/06/2016

Предложение за РЕШЕНИЕ

COM(2016)
312

30/06/2016

Предложение за РЕШЕНИЕ

COM(2016)
313

30/06/2016

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на
Регламент (EО) № 1030/2002 на Съвета относно единния формат на разрешенията за
пребиваване за гражданите на трети страни

COM(2016)
434

30/06/2016

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - Обобщение на
годишните доклади за изпълнение на оперативните програми, съфинансирани от Фонда за
европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица през 2014 година

COM(2016)
435

30/06/2016

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Годишен доклад за
прилагането на инициативата ,,Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“ през 2015 г.

COM(2016)
436

30/06/2016

Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за предоставяне на
COM(2016)
допълнителна макрофинансова помощ на Хашемитското кралство Йордания - {SWD(2016) 213
431
final}

29/06/2016

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ относно
целесъобразността на член 3, параграф 1 от Директива 2002/47/ЕО относно финансовите
обезпечения

COM(2016)
430

29/06/2016

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Предварителна оценка на документа
Придружаваща

SWD(2016)
213

29/06/2016

ПРИЛОЖЕНИЯ към Предложение за Решение на Съвета за подписването от името на
COM(2016)
Европейския съюз и временното прилагане на Международното споразумение за маслиновото
426
масло и трапезните маслини от 2015 г.

28/06/2016

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключването на Споразумението между
Европейския съюз и правителството на Канада относно прилагането на законодателството в
областта на конкуренцията

COM(2016)
423

27/06/2016

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписването, от името на Европейския съюз, на
COM(2016)
Споразумението между Европейския съюз и правителството на Канада относно прилагането на
421
законодателството в областта на конкуренцията

27/06/2016

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно изпълнението и
резултатите през 2015 г. на програмата „Перикъл 2020“ за защита на еврото срещу
фалшифициране

COM(2016)
419

27/06/2016

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА съдържащ оценката, която COM(2016)

27/06/2016

Народно събрание
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се изисква съгласно член 24, параграф 3 и член 120, параграф 3, трета алинея от Регламент
(ЕС) N°1303/2013

Брой 22
4 юли 2016 г.

414

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на
Регламент (ЕС) № 1303/2013 по отношение на някои разпоредби относно финансовото
COM(2016)
управление за определени държави членки, които изпитват сериозни затруднения във връзка 418
с финансовата си стабилност или са застрашени от такива затруднения

27/06/2016

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за установяване на позицията, която да се заеме от
името на Европейския съюз в рамките на Общия съвет на Световната търговска организация
COM(2016)
по искането на Съединените американски щати за освобождаване от задължения в рамките на
412
СТО с оглед удължаване на срока на прилагане на режима на преференциално третиране,
предоставено на бившата територия под попечителство на тихоокеанските острови

24/06/2016

Изменено предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно
COM(2016)
допълнителните мита върху вноса на някои продукти с произход от Съединените американски
408
щати (кодифициран текст)

23/06/2016

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде заета от името на
Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с изменение на
приложение XIX (Защита на потребителите) към Споразумението за ЕИП (Система за
алтернативно решаване на спорове)

COM(2016)
407

22/06/2016

СЪВМЕСТНО СЪОБЩЕНИЕ ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Елементи за нова
стратегия на ЕС относно Китай

JOIN(2016) 30 22/06/2016

ПОСЛЕДНИ ДОКУМЕНТИ НА СЪВЕТА
ДОКУМЕНТ

СИГНАТУРА

ДАТА

3476-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Околна среда) - Дата: 20 юни 2016
г. Час: 10,00 ч. Място: Люксембург

10150/16

16/06/2016

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

3144/16

15/06/2016

3475-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Икономически и финансови въпроси)
10060/16
- Дата: 17 юни 2016 г. Час: 10,00 ч. Място: Люксембург

15/06/2016

10239/16

10239/16

15/06/2016

2930/16

2930/16

13/06/2016

9847/16

08/06/2016

3478-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Общи въпроси) - Дата: 24 юни 2016
г. Час: 10,00 ч. Място: European Convention Center Luxembourg (ECCL) 4, Place de l'Europe 1499 2982/16
LUXEMBOURG

07/06/2016

3476-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Околна среда) - Дата: 20 юни 2016
г. Час: 10,00 ч. Място: European Convention Center Luxembourg (ECCL) 4, Place de l'Europe 1499 2914/16
LUXEMBOURG

03/06/2016

3477-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Външни работи) - Дата: 20 юни 2016
г. Час: 10,00 ч. Място: European Convention Center Luxembourg (ECCL) 4, Place de l'Europe 1499 2979/16
LUXEMBOURG

03/06/2016

3472-ро заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Транспорт, телекомуникации и
енергетика) - Дата: 6 и 7 юни 2016 г. Час: 10,00 ч., 9,30 ч. Място: Люксембург

9430/16

03/06/2016

8022/16

8022/16

03/06/2016

8565/16

8565/16

03/06/2016

2949/16

2949/16

02/06/2016

2861/16

31/05/2016

9569/16

9569/16

31/05/2016

9600/16

9600/16

30/05/2016

9614/16

9614/16

30/05/2016

9561/16

9561/16

27/05/2016

9566/16

9566/16

27/05/2016

9511/16

9511/16

26/05/2016

3473-то заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Правосъдие и вътрешни работи) Дата: 9 и 10 юни 2016 г. Час: 10,00 ч., 10,00 ч. Място: Люксембург

3474-то заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Заетост, социална политика,
здравеопазване и потребителски въпроси) - Дата: 16 и 17 юни 2016 г. Час: 9,30 ч., 10,00 ч.
Място: European Convention Center Luxembourg (ECCL) 4, Place de l'Europe 1499 LUXEMBOURG
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Актове,
публикувани
Европейския съюз
Дата

L (Законодателство)

27/06/2016

в

Официален

Брой 22
4 юли 2016 г.

вестник

на

C (Информация и известия)
C232

28/06/2016

L169

C233 C234

29/06/2016

L170 L171 L172

C235

30/06/2016

L173 L174 L175 L176

C236 C236A C237 C238

01/07/2016

L177

C239 C240 C241

02/07/2016

L178

C242

Електронен седмичник по въпросите на Европейския съюз и
управлението на средствата от фондовете и програмите на ЕС

Народно събрание
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eubulletin@parliament.bg
vesna@parliament.bg
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