Напредък в работата по всички досиета, по които работи Българското председателство

Ведомство

Формат на
Съвета

Статус към 30 юни 2018 г. (приключен триалог/постигнат общ
подход/приети Заключения/други)

Бележки (дати на заседания, на които са постигнати общи подходи, брой на публикации
в ОВ, дати на изпращане на писма от КОРЕПЕР и др.)

ДАЕУ

Съвет
Телекомуникац
ии

законодателно
предложение

общ подход

КОРЕПЕР I на 25 май и на заседание на Съвет по телекомуникации на 8 юни 2018 г.

ДАЕУ

СВнР

заключения

Заключения на Съвета относно злонамерени действия в киберпространството

Приети

16 април 2018 г. на Съвет по външни работи

ДАЕУ

СОВ

заключения

Заключения на Съвета относно външни насоки на ЕС за изграждане на
капацитет в областта на кибер сигурността

Приети

Одобрени от КОРЕПЕР на 20 юни и на Съвет по Общи въпроси на 26 юни 2018 г.

ДАЕУ

СОВ

заключения

Заключения на Съвета относно координирания отговор от страна на ЕС на
широкомащабни инциденти и кризи в кибер сигурността

Приети

Одобрени от КОРЕПЕР на 20 юни и на Съвет по Общи въпроси на 26 юни 2018 г.

МЗ

ЕПСКО

законодателно
предложение

Политическо споразумение с Европейския парламент. Триалозите са
приключени.

На 13 юни е изпратено писмо от Българското председателство до г-жа Адина-Йоана Валеан,
председател на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните към
Европейския парламент.

МЗ

ЕПСКО

заключения

приети

Предстои обнародване в ОВ на ЕС. Съвета по здравеопазване на 22 юни 2018 г. в Люксембург.

МЗ

ЕПСКО

законодателно
предложение

2018/0018
(COD)

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно
оценката на здравните технологии и за изменение на Директива 2011/24/ЕС

Беше проведен политически дебат по досието в рамките на Съвета по
здравеопазване на 22 юни 2018 г. в Люксембург.

На проведената на 22 юни политическа дискусия на Съвета на здравните министри 9 държавичленки, представляващи общо повече от 70% от населението на ЕС, заявиха задължитеният
характер на оценките за неприемлив (всички големи ДЧ, част от Скандинавските ДЧ и част от
ДЧ от Вишеградската четворка).

МП

ПВР

законодателно
предложение

2017/0226
(COD)

Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно
борбата с измамата и подправянето на безналични средства за плащане и за
замяна на Рамково решение 2001/413/ПВР на Съвета

общ подход

На 7 март 2018 г. КОПЕРЕР II изразява съгласие предложението за Директива да бъде внесено
на Съвет „ПВР“ за постигане на общ подход. На 9 март 2018 г. Съветът постига общ подход по
проекта на Директива. Приетият от Съвета текст ще бъде основата за преговорите с
Парламента, които ще започнат по-късно тази година при Австрийското председателство.

МП

ПВР

законодателно
предложение

2016/0414
(COD)

Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за борба с
изпирането на пари по наказателен ред

Политическо споразумение с Европейския парламент. Триалозите са
приключени.

КОРЕПЕР на 7 юни 2018г., Брюксел – Потвърждение на постигнатото съгласие с Европейския
парламент

МП

ПВР

законодателно
предложение

2016/0412
(COD)

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно
взаимното признаване на решения за обезпечаване и конфискация

Политическо споразумение с Европейския парламент. Триалозите са
приключени.

КОРЕПЕР на 20 юни 2018г., Брюксел – Потвърждение на постигнатото съгласие с
Европейския парламент

МП

ПВР

законодателно
предложение

2013/0256
(COD)

Регламент относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в
областта на наказателното правосъдие (ЕВРОЮСТ)

Политическо споразумение с Европейския парламент. Триалозите са
приключени.

КОРЕПЕР на 20 юни 2018г., Брюксел – Потвърждение на постигнатото съгласие с
Европейския парламент

МП

ПВР

законодателно
предложение

2018/0108
(COD)

Предложение за Регламент относно европейските заповеди за предоставяне и
запазване на електронни доказателства по наказателноправни въпроси

Структуриран дебат на ниво работна група

Съвет ПВР – 4 юни 2018 г., Люксембург – ориентационен дебат

МП

ПВР

законодателно
предложение

2018/0107
(COD)

Предложение за Директива относно установяването на хармонизирани
правила за определянето на законен представител за целите на събирането на
доказателства в наказателния процес

Структуриран дебат на ниво работна група

Съвет ПВР – 4 юни 2018 г., Люксембург – ориентационен дебат

законодателно
предложение

2016/0002
(COD)
2017/0144
(COD)

Разширяване на Европейската информационна система за регистрите за
съдимост (ECRIS) по отношение на граждани на трети държави (директива и
регламент)

Беше постигнат съществен напредък по текста на Регламента и Директивата,
като с Парламента беше намерено съгласие по редица въпроси от политически
характер, вкл. използването на системата за цели, различни от целите на
наказателното производство, достъпа на агенциите в област „ПВР“ до
системата и ролята на Евроюст като контактна точка за трети държави и
международни организации.

По време на Българското председателство бяха проведени три политически триалога (7 март,
22 март и 24 април) и множество технически срещи.

МП

ПВР

Column1

№ на досие

2017/0225
(COD)

2014/0256
(COD)

Наименование

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА
СЪВЕТА относно ENISA — Агенцията на ЕС за кибер сигурност, и за отмяна
на Регламент (ЕС) № 526/2013, както и относно сертифицирането на кибер
сигурността на информационните и комуникационните технологии („Акт за
кибер сигурността“)

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за
изменение на Регламент (ЕО) №726 / 2004 г. за установяване на процедури на
Общността за разрешаване и контрол на лекарствени продукти за хуманна и
ветеринарна употреба и за създаване на Европейска агенция по лекарствата
Заключения на Съвета относно здравословното хранене при децата:
Здравословно бъдеще за Европа.

26 януари 2018 г. Неформално заседание на Съвета „ПВР“: Изразено желание от страна на
всички министри на правосъдието за постигане на съществен напредък и широко съгласие за
намиране на компромис по преодоляване на съществуващите проблеми, които възпрепятстват
доверието между държавите членки в тази област и свободното движение на решения. - 09
март 2018 г. Заседание на Съвета „ПВР“: Постигнато съгласие по въпроса за осигуряването на
достатъчно човешки и финансови ресурси с оглед обезпечаване дейността на Централните
органи по Регламента, чиято роля е от основно значение за неговото ефективно приложение.
08 юни 2018 г. Заседание на Съвета „ПВР“: Предоставени политически насоки от страна на
министрите на правосъдието по едни от най-важните отворени въпроси, като беше поет
политически ангажимент за приключване на преговорите до края на тази година, като това не
е стриктен краен срок, а само цел, за постигане широко политическо споразумение без да се
правят компромиси с качеството на работата по досието.

Съвет „Правосъдие и вътрешни работи“, проведен на 4 - 5 юни 2018 г. в Люксембург

МП

ПВР

законодателно
предложение

2016/0190
(CNS)

Предложение за Регламент относно компетентността, признаването и
изпълнението на решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с
родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца
(преработен текст), Брюксел IIA

-Изготвени ревизирани текстове на Глави I, II и III, и извършен трети преглед в
рамките на Работната група. -Проведена дискусия по особено чувствителната
тема, касаеща автентичните инструменти и споразумения. - Обсъден първи
преработен текст на ключовата за досието Глава IV, съдържаща правилата
относно признаването и изпълнението на решения по въпроси, свързани с
родителската отговорност. - Съвместно с Триото и в тясно сътрудничество с
Европейската комисията, е започната подготовката на втория преработен текст
на Глава IV. -Постигнат е съществен напредък по най-важните отворени
въпроси от досието, като от министрите на правосъдието са предоставени
необходимите политически насоки и е заявен политически ангажимент за
приключване на преговорите до края на 2018 г.

МП

ПВР

законодателно
предложение

2016/0359
(COD)

Предложение за директива на ЕП и Съвета за рамка за преструктуриране,
втори шанс и мерки за повишаване на ефективността на производствата по
несъстоятелност

Постигнат частичен общ подход по Раздел III (относно втория шанс), Раздел IV
(мерки за повишаване на ефективността на производствата по несъстоятелност)
и Раздел V (събиране и отчитане на статистика в производствата по
несъстоятелност)

МП

ПВР

законодателно
предложение

2017/0189
(COD)

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за замяна
на приложения А и Б към Регламент (ЕС) 2015/848 относно производството
по несъстоятелност

Политическо споразумение с Европейския парламент.

МП

ПВР

законодателно
предложение

2018/0044
(COD)

Предложение за Регламент приложимото право към действието на
прехвърлянето на вземания спрямо трети лица

МП

ПВР

законодателно
предложение

2018/0113

Предложение за Директива за изменение на Директива (ЕС) 2017/1132 във
връзка с използването на цифрови инструменти и процеси в областта на
дружественото право

В рамките на Българското председателство бяха проведени две заседания на
Работна група "Дружествено право“. На 23 май се проведе общ обмен на
мнения по предложението и Оценката на въздействие. На заседанието на 19
юни 2018 г., , започна обсъждане на разпоредбите по същество.

След многократни отлагания от страна на ЕК, предложението беше публикувано в края на
месец април, което позволи подготовката и провеждането на две заседания по досието за
периода на Българското председателство.

МП

ПВР

законодателно
предложение

2018/0114
(COD)

Предложение за Директива за изменение на директива 2017/1132 по
отношение на трансграничното преобразуване, сливане и разделяне на
дружествата

На 25.04.2018 г. ЕК публикува Пакета по дружествено право, които съдържа
две предложения за директиви. БП проведе едно заседание по досието на 23
май 2018 г.

На първото заседание ДЧ се проведе общ обмен на мнения по предложението и Оценката на
въздействие.

КЗЛД

ПВР

законодателно
предложение

2017/0002
(COD)

Предложение за Регламент относно защитата на физическите лица във връзка
с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и
агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за
отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО

Приключване на тристранните преговори с Европейския парламент и
Европейската комисия.

На 23 май 2018 г. КОРЕПЕР потвърди мандата за провеждане на заключителния триалог,
който се проведе в същия ден, следобед.

МИ

МИ

ПВР

ПВР

законодателно
предложение

законодателно
предложение

Предложението беше публикувано на 16 март 2018 г.На 14 юни 2018 г. се
проведе първото заседание.

КОРЕПЕР II на 15 май 2018 г.– приемане на позицията на Съвета ЕП, 13.06.2018 - гласуване
на позицията на ЕП, отразяваща компромиса между институциите КОРЕПЕР II, 20.06.2018 и
Съвет „Общи въпроси“, 26.06.2018 г., Люксембург - потвърждение на постигнатото съгласие с
Европейския парламент.
На първото заседание ДЧ изразиха своите предварителни позиции, пред това че повечето от
тях имат проучвателна резерва. Въпреки това дискусията показа, че множеството от
делегациите подкрепят целта на предложението /Германия, Словакия, Полша, Финландия,
Швеция, Словения, и Люксембург/. Някои делегации /Нидерлания и Чешката република/
изразиха скептицизъм относно необходимостта от направеното предложение и опасения във
връзка с финансовите му последици.

Българското председателство постигна огромен напредък в преговорния
процес. Бяха обсъдени многобройни въпроси от политическо и техническо
Проведени са 10 заседания на Работна група „Гражданскоправни въпроси – Договорно право“
естество, като по-голямата част от текстовете са договорени и окончателно
– ниво аташета към Съвета на ЕС по предложението за директива.Едновременно с това, са
приети. Предвид обвързаността на Директивата за договорите за предоставяне
организирани 9 технически срещи между експертите на Съвета, Комисията и Европейския
на цифрово съдържание с Директивата за договорите за продажба на стоки, ще
парламент за обсъждане на конкретни въпроси и за изчистване на позициите между
се изчака напредъка на преговорите в рамките на Съвета по втората директива,
институциите, с цел намиране на компромисно решение по разпоредбите на директива.На
за да се вземе окончателното решение на няколко политически въпроси, по
политическо ниво са проведени 4 триалога. (30 януари, 6 март 2018г., 26 април и 18 юни
които ще се търси взаимно приемлив компромис между Съвета и Европейския
2018г.).
парламент.

2015/0287
(COD)

Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно
някои аспекти на договорите за предоставяне на цифрово съдържание

2015/0288
(COD)

Проведени са 8 заседания на Работната група „Гражданскоправни въпроси – Договорно
право“. На 7 май приключи окончателно първият преглед на текстовете на директивата.На 4
юни 2018 г. се проведе Съвет „Правосъдие и вътрешни работи“, на който Българското
Получени политически насоки за бъдещите преговори по основни въпроси от
председателство постави за политически дебат три въпроса, които дават ясна насока за
Предложение за директива относно някои аспекти на договорите за продажба
предложението за директива след провеждане на Съвет „ПВР“, а именно за
бъдещето развитие по предложението, както и да даде уверение на Европейския парламент за
на стоки, за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 на Европейския
нивото на хармонизация, уредба на материята за вграденото цифрово
желанието на държавите членки за уредба на материята, свързана с „интелигентните
парламент и на Съвета и на Директива 2009/22/ЕО на Европейския парламент съдържание и срокове на гаранцията. Изготвено е ревизираното предложение стоки“.Българското председателство съвместно с предстоящото Австрийско, Секретариатът на
и на Съвета и за отмяна на Директива 1999/44/ЕО на Европейския парламент
на Директивата за продажба на стоки. ( документ 9862/18). Предложението е
Съвета и ЕК изготви ревизиран вариант на предложението за директива на базата на
и на Съвета
представено и обсъдено с държавите-членки на последното заседание на
направените коментари на ДЧ, както и политическите насоки на Съвет „Правосъдие и
работната група.
вътрешни работи“, проведен на 4 юни. За целта бяха проведени три работни сесии на 29 май, 6
и 8 юни 2018 г. за уточняване на текстовете на законодателния акт.Ревизираното предложение
беше представено на последната среща в рамките на Българското председателство на
Работната група към Съвета, проведена на 20 юни 2018 г.

МВнР

МИ

МИ

ПВР

Конкурентносп
особност

Конкурентносп
особност

законодателно
предложение

законодателно
предложение

законодателно
предложение

2016/0062
(NLE)

Предложение за Решение на Съвета за сключване от името на Европейския
съюз на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието
над жени и домашното насилие

Съвместно с Австрийското председателство е публикуван ревизиран текст на
Кодекса на поведение, на базата на който преговорите ще продължат през
следващия семестър.

На заседанието на Работна група FREMP на 12-13.06.2018 г. председателството представи
ревизиран вариант (REV 6) на Кодекс на поведение по Конвенцията за превенция и борба с
насилието над жени и домашното насилие, който представлява компромис между позициите
на правните служби на Съвета и на Комисията по отношение на компетентностите на ЕС и на
ДЧ в т. 3 и 4.

Постигнат общ подход с пълно единодушие от всички държави членки.

В рамките на Работна група „Техническа хармонизация“ – формат Пакет за стоките към
Съвета, по време на Българско председателство са проведени общо 5 заседания на работната
група – 1 първоначално заседание с представяне на предложението и съпътстващата го оценка
на въздействието от страна на Европейската комисия и 4 заседания с обсъждане на текстовете
по същество, както следва: 23 януари, 7 февруари, 14 март, 10 април и 2 май 2018 г. Изготвена
е компромисна версия на председателството, представена на заседанието на Корепер I на 16
май 2018 г. за одобряване с цел постигане на съгласие между държавите членки за общ подход
на заседанието на Съвета по конкурентоспособност на 28 май 2018 г.На проведеното на 28 май
2018 г. заседание на Съвета по конкурентоспособност (Вътрешен пазар и индустрия) бе
постигнат общ подход с пълно единодушие от всички държави членки.На 18 юни 2018 г. по
покана на ЕП бе проведена съвместна среща и предварителни разговори на българско и
австрийско председателство с представители на ЕП и по-специално докладчика по досието – гн Иван Стефанек. Конкретната цел на срещата е представяне на общата визия на Съвета по
отношение на постигнатия общ подход.

2017/0354
(COD)

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно
взаимното признаване на стоки, законно пуснати на пазара в друга държава
членка

2017/0353
(COD)

В рамките на Работна група „Техническа хармонизация“ – формат Пакет за стоките към
Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за
Съвета, по време на Българско председателство са проведени общо 6 заседания на работната
определяне на правила и процедури за постигане на съответствие със
група – 1 първоначално заседание с представяне на предложението и съпътстващата го оценка
Постигнат съществен напредък по текста на втория ревизиран вариант на
законодателството на Съюза за хармонизация в областта на продуктите и за
на въздействието от страна на Европейската комисия и 5 заседания, от които 3 двудневни, с
Българско председателство, особено по Глава IV и V (обхващащи разпоредбите
неговото прилагане, и за изменение на регламенти (ЕС) № 305/2011, (ЕС) №
обсъждане на текстовете по същество, както следва: 23 януари, 19 февруари, 26 март, 12-13
по надзора на пазара), както и известен напредък по отделните съществено
528/2012, (ЕС) 2016/424, (ЕС) 2016/425, (ЕС) 2016/426 и (ЕС) 2017/1369 на
април, 14-15 май и 18-19 юни 2018 г.С оглед на приемственост между екипите на българско и
редактирани разпоредби (в т.ч. чл. 1 (Предмет), чл. 3 (Определения), чл. 34
Европейския парламент и на Съвета и на директиви 2004/42/ЕО, 2009/48/ЕО,
австрийско председателство е поет ангажимент (до 29 юни 2018 г.) за изготвяне на трета
(Информационна и комуникационна система) и чл. 61 (Санкции). Изготвена
2010/35/ЕС, 2013/29/ЕС, 2013/53/ЕС, 2014/28/ЕС, 2014/29/ЕС, 2014/30/ЕС,
ревизирана версия на председателството по текста на регламента, въз основа на проведените в
трета ревизирана версия на Председателството по текста на регламента.
2014/31/ЕС, 2014/32/ЕС, 2014/33/ЕС, 2014/34/ЕС, 2014/35/ЕС, 2014/53/ЕС,
рамките на последното заседание дискусии и получените последни писмени коментари от
2014/68/ЕС и 2014/90/ЕС на Европейския парламент и на Съвета
делегациите. Документът ще послужи за основа на дискусиите по време на планирано за 11
юли 2018 г. в рамките на австрийско председателство.

МИ

Конкурентносп
особност

законодателно
предложение

2016/0152
(COD)

Регламент (ЕС) 2018/302 на Европейския парламент и на Съвета от 28
февруари 2018 година за преодоляване на необоснованото блокиране на
географски принцип и на други форми на дискриминация въз основа на
националността, местопребиваването или мястото на установяване на
клиентите в рамките на вътрешния пазар и за изменение на регламенти (ЕО)
№ 2006/2004 и (ЕС) 2017/2394 и Директива 2009/22/ЕО

МИ

Конкурентносп
особност

законодателно
предложение

2017/0086
(COD)

Предложение за Регламент за създаване на единен цифров портал за
Постигнато споразумение на политическо ниво при преговорите с ЕП на 24 май
предоставяне на информация, процедури и услуги за оказване на съдействие и
2018.
решаване на проблеми и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012

Одобряване от страна на Съвета на постигнатото предварително споразумение с ЕП на
заседанието на Корепер на 20 юни 2018 г.

МИ

Конкурентносп
особност

законодателно
предложение

2017/0063
(COD)

Директива за упълномощаване на органите по конкуренция на държавите
членки да бъдат по-ефективни правоприлагащи органи и да гарантират
правилното функциониране на вътрешния пазар – ECN+

Одобряване от страна на Съвета на постигнатото предварително споразумение с ЕП на
заседанието на Корепер на 20 юни 2018 г.

Приет на 27 февруари 2018 г. на 3599-о заседание на Съвета на Европейския
Съюз (Общи въпроси).Подписан от председателя на ЕП и от председателя на
ЕС на 28 февруари 2018 г.

Постигнато споразумение на политическо ниво при преговорите с ЕП на 30 май
2018 г.

МИ

Конкурентносп
особност

законодателно
предложение

2016/0398
(COD)

Българското председателство стартира тристранните преговори с ЕП и ЕК, като
проведе три политически триалога. Благодарение на усилията на
Пакет за услугите; Предложение за директива за осигуряване на изпълнението
председателството беше постигнат значителен прогрес по отворените
на Директива 2006/123/ЕО относно услугите на вътрешния пазар, за
политически въпроси, включително по един от най-чувствителните за Съвета
установяване на процедура за нотификация за разрешителни режими и
въпроси, като беше договорено неговото отпадане. Окончателното
изисквания, свързани с услугите, и за изменение на Директива 2006/123/ЕО и
споразумение с ЕП зависи от намирането на компромис в Съвета относно
Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно сътрудничество
обхвата на задължението за нотифициране на градоустройствени и
посредством Информационната система за вътрешния пазар
териториални планове, въпрос, който се появи на по-късен етап в резултат от
скорошно решение на Съда на ЕС.

МИ

Конкурентносп
особност

законодателно
предложение

2016/0402
(COD);
2016/0403
(COD)

Пакет за услугите; Предложение за Директива относно правната и
оперативната рамка за европейската електронна карта за услуги, въведена с
Регламент ... [Регламента за ЕEКУ]; Предложение за Регламент на
Европейския парламент и на Съвета за въвеждане на европейска електронна
карта за услуги и свързаното с нея административно обслужване

Българско председателство продължи с разглеждането на предложенията в
подготвителните органи на Съвета, но от страна на ЕП 5 комисии на ЕП (IMCO
– водеща, ITRE, ECON, JURI, EMPL) гласуваха за отхвърляне на
предложенията, което прави невъзможно постигането на напредък по двете
предложения в рамките на Обикновената законодателна процедура.

Публикуван в ОВ на 2 март 2018 г.

Постигнат максимален напредък в преговорите с ЕП.

Правната служба на Съвета на ЕС е изготвила становище, според което нито
едно от правните основания, използвани от Комисията, не е адекватно. През
месец март 2018 е проведено заседание на РГ „Конкурентоспособност и
растеж“, с което се предоставя възможност на ЕК да изрази своето становище
по правния анализ на Правната служба на Съвета. Въпреки изложените
аргументи от ЕК, страните от ЕС не приемат за основателни правното
основание и обхвата на регламента.

Всички държави членки са негативно настроени по отношение на необходимостта от
Предложението и основанията в ДФЕС. Българското председателство ще следи развитието на
досието в Европейския парламент.

Българско председателство е провело общо 4 заседания по досието – 4.05,
23.05, 11.06, 21.06.

Проведен ориентационен дебат на Съвета по конкурентоспособност на 28 май 2018 г.

МИ

Конкурентносп
особност

законодателно
предложение

2017/0087
(COD)

Предложение за Регламент на Европейския Парламент и на Съвета за
определяне на условията и процедурата, с които Комисията може да поиска от
предприятията и сдруженията на предприятия да предоставят информация
във връзка с вътрешния пазар и свързаните с него области

МИ

Конкурентносп
особност

законодателно
предложение

2018/0112
(COD)

Предложение за Регламент за насърчаване на справедливост и прозрачност за
бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги

Българското председателство стартира тристранните преговори с ЕП и ЕК.
Проведени бяха три политически триалога (на 21.01, 11.04 и 19.06) и 13
Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за
технически срещи. Проведени бяха 3 заседания на Работна група „Техническа
определяне на правила за предоставяне на пазара на продукти за наторяване с хармонизация“, като беше постигнато изменение на мандата за преговори на
маркировката СЕ и за изменение на Регламент (ЕО) № 1069/2009 и Регламент Съвета по един от важните политически въпроси по досието – включване на
(ЕО) № 1107/2009
индустриалните странични продукти в обхвата на Регламента. Постигнат е
значителен напредък по техническите въпросите, като бяха приети множество
предложения на Съвета.

МИ

Конкурентносп
особност

законодателно
предложение

2016/0084
(COD)

МИ

Конкурентносп
особност

законодателно
предложение

2018/0103
(COD)

МИ

Конкурентносп
особност

законодателно
предложение

2018/0089
(COD)

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за
предлагането на пазара и употребата на прекурсорите на експлозиви, изменящ Българското председателство стартира работата по досието. Проведени бяха 2
Приложение XVII към Регламент (EO) №1907/2006 и отменящ Регламент
заседания на Работна група „Техническа хармонизация“ (на 25.05 и 20.06), на
(ЕО) №98/2013 за предлагането на пазара и употребата на прекурсорите на
които досието беше представено и разгледано по същество.
експлозиви Ново досие
Пакет „Нова сделка за потребителите“:Предложение за Директива на
Европейския парламент и на Съвета относно представителни искове за
Провеждане на интензивни дискусии в РГ „Защита на потребителите и
защита на колективните интереси на потребителите и за отмяна на Директива
информация“ и отчитане на добър напредък в преговорите.
2009/22/ЕО

МИ

Конкурентносп
особност

законодателно
предложение

2018/0090
(COD)

Пакет „Нова сделка за потребителите“:Предложение за Директива на
Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 93/13/ЕИО на
Съвета от 5 април 1993 г., Директива 98/6/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета, Директива 2005/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и
Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение
на по-доброто прилагане и модернизиране на законодателството за защита на
потребителите в ЕС

МИ

Конкурентносп
особност

законодателно
предложение

2016/0014
(COD)

МИ

Конкурентносп
особност

законодателно
предложение

МИ

Конкурентносп
особност

законодателно
предложение

16 март 2018, Корепер 1 – изменен мандат на Съвета.

Законодателният пакет „Нова сделка за потребителите“ бе приет на 11 април 2018 г.По това
предложение са проведени 3 заседания за представяне и обсъждането му по същество на 25
април, 24 май и 27 юни.

Провеждане на интензивни дискусии в РГ „Защита на потребителите и
информация“ и отчитане на добър напредък в преговорите.

Законодателният пакет бе приет на 11 април 2018 г.По това предложение са проведени 3
заседания за представяне и обсъждането му по същество на 24 април, 23 май и 19 юни.

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно
одобряването и надзора на пазара на моторни превозни средства и техните
ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли,
предназначени за такива превозни средства

Актът е приет

Досието е прието от ЕП на пленарно заседание през април. На 22.05.2018 г. е одобрено на
Съвет по конкурентоспособност.Окончателно приемане на акта – 30.05.2018 г.Публикуване в
ОВ – L151, 14.06.2018 г., стр. 1-218

2018/0065
(COD)

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за
изменение на Регламент (ЕС) № 168/2013 по отношение на прилагането на
норма Евро 5 към одобряването на типа на дву-, три- и четириколесните
превозни средства

Одобрен мандат за преговори с ЕП на ниво Корепер

На 12.06.2018 г. на заседание на РГ „Техническа хармонизация“ е постигнато споразумение на
ниво работна група в Съвета. На 27.06.2018 г. досието е разгледано на заседание на Корепер I,
като е одобрен мандат за стартиране на преговори с ЕП.

2018/0142
(COD)

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за
изменение и коригиране на Регламент 167/2013 относно одобряването и
надзора на пазара на земеделски и горски превозни средства.

Одобрен мандат за преговори с ЕП на ниво Корепер

На 12.06.2018 г. на заседание на РГ „Техническа хармонизация“ е постигнато споразумение на
ниво работна група в Съвета. На 27.06.2018 г. досието е разгледано на заседание на Корепер I,
като е одобрен мандат за стартиране на преговори с ЕП.

Дебати в работна група „Техническа хармонизация“ към Съвета

На 22.05.2018 г. на заседание на Работна група „Техническа хармонизация“ към Съвета
досието беше представено от ЕК. Стартира разглеждането на оценката на въздействие и общо
представяне на законодателното предложение.На 12.06.2018 г. окончателно приключиха
дебатите по оценка на въздействието и стартираха дебатите по проекта на акт по същество
(член по член), като бяха разгледани и обсъдени по-голямата част от разпоредбите.Със
своевременното и ускорено стартиране на дебатите по досието и приключване на дебатите по
оценката на въздействието, Българско председателство създаде максимални предпоставки за
ускорено приключване на работата по време на австрийско председателство.

Дебати в работна група „Техническа хармонизация“ към Съвета

Досието беше депозирано от ЕК в Съвета на 5.06.2018 г. На 12.06.2018 г. на заседание на РГ
„Техническа хармонизация“ към Съвета ЕК представи досието, като се проведе и
първоначален общ дебат по разпоредбите на акта.

МИ

Конкурентносп
особност

законодателно
предложение

2018/0145
(COD)

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно
изискванията за одобряване на типа на моторни превозни средства и техните
ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли,
предназначени за тези превозни средства, по отношение на тяхната общата
безопасност, и за пътуващите в ПС и на уязвимите участници в движението
по пътищата, за изменение на Регламент (ЕС) № 2018/ … и за отмяна на
Регламент (ЕО) №78/2009, Регламент (ЕО) №79/2009 и Регламент (ЕО) №
661/2009.

МИ

Конкурентносп
особност

законодателно
предложение

2018/0220
(COD)

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за
допълване на законодателството на ЕС по отношение на одобряването на типа
във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза

МИ

Външни
работи/
Отбрана

законодателно
предложение

2018/0030
(NLE)

Решение на Съвета относно позицията, която трябва да се заеме от името на
Европейския съюз в рамките на съответните комитети на Икономическата
комисия за Европа на Организацията на обединените нации по отношение на
предложенията за изменения на правила № 6, 13, 13-H, 30, 37, 41, 43, 46, 51,
67, 79, 90, 107, 110, 118, 121, 122, 128, 140 и 142, на Консолидирани
резолюции R.E.3 и R.E.5 и на Обща резолюция M.R.1, както и по отношение
на предложение за ново глобално техническо правило на ООН

Актът е приет

Досието е одобрено на 2.03.2018 г. на заседание на Корепер I.Финално одобрение на Съвет по
Външни работи/ Отбрана на 6.03.2018 г.

Решение на Съвета относно позицията, която трябва да се заеме от името на
Европейския съюз в рамките на съответните комитети на Икономическата
комисия за Европа на Организацията на обединените нации по отношение на
предложенията за изменения на правила 13, 13-H, 14, 16, 22, 44, 49, 51, 54, 75,
83, 85, 89, 96, 106, 108, 109, 120, 129, 137, 139 и 140, на глобални технически
правила на ООН № 15 и 19, и по отношение на предложенията за две нови
правила на ООН и две нови вписвания в Сборника с предложения за
глобални технически правила

Актът е приет

На 30.05.2018 г. Корепер I одобри решението процедурно.Актът е окончателно разгледан и
одобрен на Съвет по транспорт, телекомуникации и енергетика на 8.06.2018 г.

Дебати в работна група „Техническа хармонизация“ към Съвета

Актът е дебатиран на 2 заседания на РГ „Техническа хармонизация“ към Съвета. Очакванията
бяха ЕК да финализира последващите си вътрешни процедури, след което актът да се
финализира окончателно в Съвета. Поради забавяне от страна на ЕК актът все още не е
финализиран.

МИ

ТТЕ

законодателно
предложение

2018/0200
(NLE)

МИ

Конкурентносп
особност

законодателно
предложение

2018/0…(NLE)
Документ WK
47338/2018
INIT

МИ

Конкурентносп
особност

заключения

МИ

Конкурентносп
особност

законодателно
предложение

МИ

Конкурентносп
особност

законодателно
предложение

МИ

Конкурентносп
особност

законодателно
предложение

МИ

Конкурентносп
особност

законодателно
предложение

МИ

Конкурентносп
особност

законодателно
предложение

МИ

Конкурентносп
особност

законодателно
предложение

МИ

Външни
работи/
Отбрана

законодателно
предложение

Решение на Съвета за присъединяване на ЕС към Правила № 9, 63 и 92 на
ИКЕ на ООН, свързани с одобряването на триколесни превозни средства,
мотопеди и заменяеми шумозаглушителни системи за превозни средства от
категория L по отношение на нивото на шума

Приети заключения относно „Стратегията за индустриална политика на ЕС за Заключенията са приети на 3604-то заседание на Съвета на ЕС, проведено на 12
конкурентоспособност, растеж и иновации“.
март 2018 г.

ST 9898 2018
INITНово законодателно предложение за Регламент на ЕП и на Съвета за
08/06/2018 WK космическите програми на ЕС и за създаване на космическа агенция на ЕS за
7264 2018 INIT- космическите програми
13/06/2018
ST 5684 2018
INIT01/02/2018
WK 1568 2018
INIT08/02/2018
ST 9588 2018
INIT31/05/2018
ST 5978 2018
INIT07/02/2018

UNISPACE +50: Тематичен приоритет 1, бъдещата роля на COPUOS и
UNOOSA, както и за даване на мандат ЕС да кандидатства за статут на
постоянен наблюдател в COPUOS
Обща позиция на ЕС за представяне на Международния Форум за изследване
на космоса в Токио на 03 март 2018 г./ISEF-2
Обща позиция на ЕС за UNISPACE + 50 – Сегмент на високо ниво на ООН за
мирно използване на космоса, Виена, 20-21 юни 2018 г.
Проект на Решение на Съвета за мандат на ЕК да стартира преговори със
Швейцария за споразумение по правилата и условията за участие на
Швейцария в Европейската GNSS агенция

ST 6627 2018 Проект на Решение на Съвета за мандат на ЕК да стартира преговори по
INITспоразумение между ЕС и Украйна по правилата и условията за предоставяне
23/03/2018
на сателитно базирани услуги в Украйна на базата на EGNOS

2017/0125
(COD)

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета на ЕС за
създаване на Европейска програма за промишлено развитие в областта на
отбраната с цел подкрепа на конкурентоспособността и иновационния
капацитет на отбранителната промишленост на ЕС. (стр.24 от Програмата)

Българското председателство изведе темата за бъдещото развитие на европейската индустрия
като водеща по време на неформалното заседание на Съвета по конкурентоспособност,
проведено на 31 януари и 1 февруари 2018 г. Темите за цифровизацията на индустрията,
уменията и квалификацията на кадрите и веригите на стойността в индустрията бяха
дискутирани на заседанията на Съвета по конкурентоспособност.

Представяне и дебат по оценката на въздействието и първи дискусии по
законодателното предложение – общ преглед, дискусии и предложения относно
цялостното съдържание на документа.

06 юни 2018 г. – представяне от ЕК; Проведени заседания на РГ „Космос“ на 13.06.2018 г. и
26.06. 2018г.

финализиране на документа и представяне до представителството на ЕК във
Виена за последващо процедиране въз основа на дискусии в работна група
„Космическа политика“.

Постигнат мандат въз основа на проведени заседания на РГ „Космос“ – 18.01.2018 г.

Документът е финализиран и депозиран в ISEF-2

Постигната обща позиция в рамките на ЕС въз основа на дискусии в работна група
„Космическа политика“ – проведени заседания – 16.02.2018 г.

Документът е одобрен и ще бъде депозиран в ООН от Европейската служба за Проведени 2 заседания на работна група „Космическа политика“ на 15.05.2018 г.;13.04.2018 г.
външна дейност.
и финализирана процедура на писмено съгласуване на 18.05.2018 г.
Решението е одобрено от Съвета.

Подготовка на ревизиран проект на база на коментарите на ДЧ и приключване на
работата.Проведени заседания на РГ „Интермодални въпроси- Галилео“- 25.01.2018 г.;
22.02.2018 г.;13.06.2018 г.

Решението е одобрено от Съвета.

Подготовка на ревизиран проект на база на коментарите на ДЧ и приключване на
работата.Проведени заседания на РГ „Интермодални въпроси- Галилео“ 25.01.2018 г.;
22.02.2018 г.; 13.06.2018 г.

Приет Регламент на Европейския парламент и на Съвета на ЕС за създаване на Приемане на регламента в рамките на българското председателство с пълно единодушие без
Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната с цел
забележки и коментари по текста след гласуване на държавите членки на заседание на
подкрепа на конкурентоспособността и иновационния капацитет на
КОРЕПЕР на 07.06.2018 г.Компромисният текст на регламента между Съвета на ЕС, ЕП и ЕК
отбранителната промишленост на ЕС.
беше постигнат на 22 май 2018 г. след провеждане на всички 4 планирани триалога.

Поставяни бяха конкретни срокове на ДЧ от страна на Българското председателство за
представяне на писмени коментари по предложените клъстери от програмата, което доведе до
значителен напредък и постигане на одобрени текстове. За всяко заседание беше изготвен
В началото на Българското председателство бе подготвена шестмесечна
документ с предложенията на ДЧ, като по време на заседанията предложените текстовете бяха
програма на Работна група „Изделия с двойна употреба“, в която бяха заложени
Проект на Регламент на Европейския парламент и на Съвета за въвеждане на
пускани на екран, като по този начин чрез нанасяне на коментарите и предложенията на ДЧ по
конкретни членове от предложението на ЕК за изменение на Регламент (ЕО) №
режим на Съюза за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност,
време на самото заседание се постигна напредък по изготвянето на компромисни тектовете.В
428/2009 на Съвета за въвеждане режим на Общността за контрол на износа,
техническата помощ и транзита на изделия с двойна употреба.
края на Председателството е изготвен компромисен вариант на досието на Българското
трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна
председателство по дискутираните членове от предложението на ЕК за изменение на
употреба, обединени в клъстери.
Регламент 428/2009, както и са проведени срещи с ЕК и Австрийско председателство за
съгласуване на координиран подход на работа по предложението. Създадени са максимални
предпоставки за ускорено приключване на работата по време на Австрийско председателство.

МИ

Външни
работи/
Търговия

законодателно
предложение

2016/0295
(COD)

МИ

Външни
работи/
Търговия

споразумение на
ЕС

ST7663/2018

Преговори за Споразумение за свободна търговия (ССТ) на ЕС с Австралия

МИ

Външни
работи/
Търговия

споразумение на
ЕС

ST 7661/2018

Преговори за Споразумение за свободна търговия (ССТ) на ЕС с Нова
Зеландия

МИ

Външни
работи/
Търговия

заключения

Заключения на Съвета относно договарянето и сключването на търговски
споразумения на ЕС

МИ

Външни
работи/
Търговия

споразумение на
ЕС

2018/0091
(NLE),
2018/0092
(NLE)

МИ

Външни
работи/
Търговия

споразумение на
ЕС

2018/0094
(NLE),
2018/0093
(NLE)

МИ

Външни
работи/
Търговия

МИ

Външни
работи/
Търговия

МИ

Външни
работи/
Търговия

законодателно
предложение

ST 6977/18

2017/0224
(COD)

На заседанието си на 22 май 2018 г., Съвет Външни работи (Търговия) прие
изготвените и предложени от Българското председателство заключения
относно договарянето и сключването на търговски споразумения на ЕС.

На заседанието си на 22 май 2018 г., Съвет Външни работи (Търговия) прие изготвените и
предложени от Българското председателство заключения относно договарянето и сключването
на търговски споразумения на ЕС, които бяха одобрени от КОРЕПЕР на 08.05.2018 г.

На 29 юни 2018 г. ще бъдат представени окончателните проекти на решения и текст на
споразумението. Предстои приемане на Решение на Съвета за подписване, от името на ЕС, и
сключване на СИП между ЕС и Япония от Корепер II на 4 юли и незабавно откриване на
писмена процедура за приемане на двете решения от Съвета на ЕС на 6 юли 2018 г., с оглед
подписване на СИП по време на срещата на върха ЕС-Япония на 11 юли 2018 г.

Преговори за Споразумение за икономическо партньорство (СИП) между ЕС
и Япония

На 18 април 2018 г. Комисията представи предложения за подписването и
сключването на ССТ/СИП между ЕС и Япония. Проектите на Решения на
Съвета са одобрени от Комитета по търговска политика (КТП) с тиха
процедура на 15 май 2018 г. На техническо ниво работата е приключена. На 22
май 2018 г. в Съвет Външни работи (Търговия) бе проведена политическа
дискусия. Срокът за представяне на коментари по преводите на официалните
езици на ЕС е 20 юни 2018 г.

Преговори за Споразумение за свободна търговия (ССТ) между ЕС и
Сингапур

На 18 април 2018 г., Европейската комисия представи предложения за Решения
на Съвета за подписване и сключване на ССТ между ЕС и Сингапур. Проектите
на решения за подписване и сключване на ССТ са приети от КТП, на
техническо ниво работата е приключена. На заседанието на 22 май 2018 г. на
Съвет Външни работи (Търговия) министрите подкрепиха подписването на
ССТ между ЕС и Сингапур.

споразумение на 2018/0096 NLE, Преговори за Споразумение за защита на инвестициите (СЗИ) между ЕС и
ЕС
2018/0095 NLE Сингапур

законодателно
предложение

На заседанието си на 22 май 2018 г. Съвет „Външни работи“ (формат
Търговия) прие Решение за разрешаване на започването на преговори за ССТ с
Австралия, заедно с указанията за водене на преговори.
На заседанието си на 22 май 2018 г. Съвет „Външни работи“ (формат
Търговия) прие Решение за разрешаване на започването на преговори за ССТ с
Нова Зеландия, заедно с указанията за водене на преговори.

Многостранен инвестиционен съд

Проект на Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на
рамка за скрининг на преки чуждестранни инвестиции в ЕС

На 18 април 2018 г., Европейската комисия представи предложения за Решения
на Съвета за подписване и сключване на СЗИ между ЕС и Сингапур. На
заседанието на 22 май 2018 г. на Съвет Външни работи (Търговия) министрите
подкрепиха подписването на СЗИ между ЕС и Сингапур. На 23 май КТП
(Услуги и инвестиции) подкрепи компромисното предложение на
председателството и съгласува текста на СЗИ на техническо ниво и съгласно
предложения от председателството график, текстът е изпратен на юристителингвисти за проверка и корекции.

На 23 май КТП (Услуги и инвестиции) подкрепи компромисното предложение на
председателството и съгласува текста на СЗИ на техническо ниво.

На 20 март 2018 г. Съветът одобри Насоките за водене на преговори, даващи
право на Комисията да договори, от името на ЕС, конвенция за създаване на
многостранен съд за разрешаване на инвестиционни спорове.

На 20 март 2018 г. Съветът одобри Насоките за водене на преговори, даващи право на
Комисията да договори, от името на ЕС, конвенция за създаване на многостранен съд за
разрешаване на инвестиционни спорове, които бяха одобрени от КОРЕПЕР на 07.03.2018 г.

Дискусията по проекта на регламент бе осъществена изцяло в рамките на
Българското председателство в РГ „Търговски въпроси“. С цел постигане на
максимален резултат, председателството изработи интензивен график на
обсъжданията в работната група в периода януари-април. В резултат на
обсъжданията председателството изготви две компромисни предложения,
които са дискутирани на заседания на работната група на 16 май 2018 г. и на 29
май 2018 г. Трето компромисно предложение е обсъдено на заседание на същия
подготвителен орган на 6 юни 2018 г., с което дискусията на техническо ниво
приключи и компромисното предложение бе внесено за разглеждане в Корепер
с цел приемане на мандат за започване на междуинституционални преговори с
ЕП.

На 13 юни Корепер II прие изготвения от Българското председателство мандат на Съвета за
започване на междуинституционални преговори с Европейския парламент по проекта на
Регламент за създаване на рамка за скрининг на преки чуждестранни инвестиции в ЕС.

МИ

Външни
работи/
Търговия

законодателно
предложение

2013/0103
(COD)

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за
изменение на Регламент (ЕС) 2016/1036 за защита срещу дъмпингов внос от
страни, които не са членки на Европейския съюз, и Регламент (ЕС) 2016/1037
относно защитата срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на
Европейския съюз. (модернизация на инструментите за търговска защита)

Тристранните преговори между Съвета на ЕС, Европейския парламент и
Европейската комисия по това досие бяха приключени по време на естонското
председателство. Предложението е одобрено от Съвета на 17 април 2018 г.
Досието е гласувано на второ четене от Комисията по международна търговия
(INTA) на Европейския парламент на заседанието на 16-17 май 2018 г.

МИ

Външни
работи/
Търговия

законодателно
предложение

2018/0101
(COD)

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за
Проектът е разпространен от ЕК на 18 април 2018 г. На 20 април 2018 г. е
прилагане на защитните клаузи и на други механизми, с които се дава
представен в Комитета по търговска политика – титуляри. Първите дискусии
възможност за временно оттегляне на преференциите по някои споразумения, по същество се проведоха на 29 май и 13 юни 2018 г. на заседания на Работната
сключени между Европейския съюз и някои трети държави
група по търговски въпроси на Съвета на ЕС.

Регламентът е приет на пленарно заседание на Парламента на ЕС на 30 май 2018 г. и е
публикуван в Официалния вестник на ЕС на 07.06.2018 г.

Решение на Съвета относно позицията, която трябва да се заеме от името на
Европейския съюз в рамките на Комитета за асоцииране в състав „Търговия“,
създаден със Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и
Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една
КТП одобри проекта на решение на Съвета заедно с приложенията към него на КТП одобри проекта на решение на Съвета заедно с приложенията към него на свое заседание
страна, и Република Молдова, от друга страна, във връзка с актуализацията на
2017/0338 NLE
свое заседание на 9 януари 2018 г., след което беше предадено на РГ КОЕСТ за
на 9 януари 2018 г., след което беше предадено на РГ КОЕСТ за формално одобрение от
приложение XXVIII-A (Приложими правила по отношение на финансовите
формално одобрение от Корепер и Съвета.
Корепер и Съвета.
услуги), приложение XXVIII-Б (Приложими правила по отношение на
телекомуникационните услуги) и приложение XXVIII-Г (Приложими правила
по отношение на услугите по международен морски транспорт) към
споразумението

МИ

Външни
работи/
Търговия

споразумение на
ЕС

МИ

Външни
работи/
Търговия

споразумение на
ЕС

МИ

Външни
работи/
Търговия

декларация

МИ

Външни
работи/
Търговия

декларация

МИ

Външни
работи/
Търговия

споразумение на
ЕС

ST 8131/18 +
ADD 1

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за разрешаване на започването на преговори по член
Досието е блокирано поради блокиращо малцинство на ДЧ производителки на
XXVIII от ГАТТ 1994 с оглед на изменение на тарифните отстъпки на
ориз в ЕС.
Европейския съюз в рамките на СТО във връзка с олющен ориз басмати

МИ

Външни
работи/
Търговия

споразумение на
ЕС

ST 8944/18 +
ADD 1

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за разрешаване на започването на преговори с цел
пропорционално разпределяне на отстъпките на Европейския съюз в рамките
На 15 юни КТП (Заместници) одобри текста на решение. Решението е одобрено На 15 юни КТП (Заместници) одобри текста на решение. Решението е одобрено от Корепер на
на СТО под формата на тарифни квоти, приложени към Общото
от Корепер на 20 юни и от Съвета на 26 юни.
20 юни и от Съвета на 26 юни.
споразумение за митата и търговията от 1994 г., с оглед на оттеглянето на
Обединеното кралство от Съюза

споразумение на
ЕС

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да бъде заета от
името на Европейския съюз в рамките на Съвета за асоцииране, създаден с
КТП (Заместници) одобри текста на решение чрез мълчалива процедура на 19
Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските
ST 10143/18 +
юни, след което текста бе представен от РГ МаМа за одобрение от Корепер и от КТП (Заместници) одобри текста на решение чрез мълчалива процедура на 19 юни, след което
общности и техните държави членки, от една страна, и Хашемитско кралство
ADD 1
Съвета. На по-късен етап, решението бе оттеглено от дневния ред на Корепер и
текста бе представен от РГ МаМа за одобрение от Корепер и от Съвета.
Йордания, от друга страна, във връзка с изменението на протокол 3 към
Съвета по искане на Йордания.
посоченото споразумение относно определяне на понятието „продукти с
произход“ и методи на административно сътрудничество
РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от
името на Европейския съюз в рамките на Комитета за асоцииране в състав
„Търговия“, създаден със Споразумението за асоцииране между Европейския
съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, КТП (Заместници) одобри текста на Решение на Съвета на свое заседание на 27
2018/0119 NLE от една страна, и Грузия, от друга страна, във връзка с актуализирането на
юни 2018 г. Предстои одобрение от Корепер и Съвет по време на Австрийско
приложение III (Сближаване) относно правилата, приложими по отношение
председателство.
на стандартизацията, акредитацията, оценката на съответствието,
техническите регламенти и метрологията, и приложение XVI (Обществени
поръчки) към споразумението

МИ

Външни
работи/
Търговия

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за разрешаване на започването на преговори за
На 12 март 2018 г. Съвета прие решение за разрешаване на започването на
На 12 март 2018 г. Съвета прие решение за разрешаване на започването на преговори за
взаимно съгласувано решение между Европейския съюз и Китайската народна
преговори за взаимно съгласувано решение между Европейския съюз и
взаимно съгласувано решение между Европейския съюз и Китайската народна република във
република във връзка с производството по уреждане на спорове в рамките на
Китайската народна република във връзка с производството по уреждане на
връзка с производството по уреждане на спорове в рамките на СТО DS492 — Мерки, засягащи
СТО DS492 — Мерки, засягащи тарифните отстъпки за някои продукти от
спорове в рамките на СТО DS492 — Мерки, засягащи тарифните отстъпки за
тарифните отстъпки за някои продукти от птиче месо.
птиче месо
някои продукти от птиче месо.
През месец март КТП (Заместници) одобри текста на декларация и плановете
През месец март КТП (Заместници) одобри текста на декларация и плановете за действие
WK 2489/2018 Декларация на министрите на търговията на страните от Съюза на
за действие приети по време на 10-та среща на министрите на търговията на
приети по време на 10-та среща на министрите на търговията на страните от Съюза на
INIT
Средиземноморието
страните от Съюза на Средиземноморието.
Средиземноморието, проведена на 19 март 2018 г.
КТП (Заместници) одобри текста на декларация, параграфите свързани с
WK 4559 +
КТП (Заместници) одобри текста на декларация, параграфите свързани с търговия 6, 16, 17, 18
Декларация от 14-та сесия на смесения комитет ЕС-Тунис
търговия 6, 16, 17, 18 и 19, след което представи текста на РГ МаМа за
ADD 1
и 19, след което представи текста на РГ МаМа за окончателно одобрение.
окончателно одобрение.
ST 6101/18 +
ADD1

МИ

Външни
работи/
Търговия

споразумение на
ЕС

НСИ

ТТЕ

законодателно
предложение

2017/0146
(COD)

НСИ

Земеделие

законодателно
предложение

2016/0389
(COD)

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно
статистиката за железопътния транспорт (преработен текст)
Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно
интегрираната статистика за земеделските стопанства и за отмяна на
регламенти (ЕО) № 1166/2008 и (ЕС) № 1337/2011

Досието е блокирано поради блокиращо малцинство на ДЧ производителки на ориз в ЕС.

КТП (Заместници) одобри текста на Решение на Съвета на свое заседание на 27 юни 2018 г.
Предстои одобрение от Корепер и Съвет по време на Австрийско председателство.

Прието

Публикувано в ОВ на 2 май 2018 г.

Постигнато политическо съгласие с ЕП

Проведен заключителен триалог на 11 април.

НСИ

ЕКОФИН

законодателно
предложение

2017/0134
(COD)

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно
хармонизирането на брутния национален доход по пазарни цени (Регламент
за БНД) и за отмяна на Директива 89/130/ЕИО, Евратом на Съвета и
Регламент (ЕO, Евратом) № 1287/2003 на Съвета

Постигнато предварително съгласие на триалог. Предстои внасяне в КОРЕПЕР
II

Проведен триалог на 10 април 2018 г.

НСИ

Конкурентносп
особност

законодателно
предложение

2016/0264
(COD)

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за
създаване на обща рамка за европейските статистически данни за лицата и
домакинствата, основани на индивидуални данни, събрани чрез извадки

Постигнато предварително съгласие на триалог. Предстои внасяне в КОРЕПЕР
I

Общ подход постигнат на 22 февруари 2018 г. Проведени са шест политически триалога и
седем технически срещи

НСИ

Конкурентносп
особност

законодателно
предложение

2017/0048
(COD)

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно
европейската бизнес статистика за изменение на Регламент (ЕО) № 184/2005
и за отмяна на 10 правни акта в областта на бизнес статистиката

Продължава обсъждане в работна група

Обсъждане на четири заседания на работна група в периода март-юни 2018 г.

НСИ

ПВР

законодателно
предложение

2018/0154
(COD)

КЗК

Конкурентносп
особност

законодателно
предложение

2017/0063
(COD)

АМ

законодателно
предложение

2016/0413
(COD)

АМ

законодателно
предложение

2017/0158
(COD)

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за
изменение на Регламент (ЕО) № 862/2007 на Европейския парламент и на
Предстои обсъждане в работна група
Съвета относно статистиката на Общността за миграцията и международната
закрила
Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за
предоставяне на по-големи възможности на органите за защита на
конкуренцията на държавите членки, за да бъдат по-ефективни в
Постигнато политическо съгласие с Европейския парламент
правоприлагането, и за гарантиране на правилното функциониране на
вътрешния пазар
Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно
Постигнато политическо споразумение в три триалога, потвърдено от Корепер
контрола на паричните средства, които се въвеждат в Съюза или се извеждат
на 27.06.2018
от него, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1889/2005
Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно
Проведени дискусии по трети и четвърти компромисни варианти
вноса на движими културни ценности
Предложение за Регламент на Съвета за временно суспендиране на
автономните мита по Общата митническа тарифа за някои стоки,
Приет Регламент (ЕС) 2018/581 на Съвета, 16.04.2018г.,ОВ L 98, 18.04.2018
предназначени за монтиране или използване във въздухоплавателни средства,
и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1147/2002
Заключения на Съвета относно Специален доклад № 19/2017 на Европейската
сметна палата „Процедури за внос – неефективното им прилагане и
Изготвени и приети Заключения на Съвета, 16.04.2018г. (док. 7474/18 UD 65
недостатъците в правната рамка се отразяват неблагоприятно върху
FIN 257)
финансовите интереси на ЕС“

АМ

Селско
стопанство и
рибарство

законодателно
предложение

2017/0324
(NLE)

АМ

Селско
стопанство и
рибарство

заключения

SR-19/2017

законодателно
предложение

2018/0040
(COD)

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за
изменение на Регламент (ЕС) № 952/2013 с цел да се удължат преходните
мерки за използване на средства, различни от средствата за електронна
обработка на данни, предвидени в Митническия кодекс на Съюза

АМ

Околна среда

законодателно
предложение

2018/0125
(NLE)

Предложение за Регламент на Съвета за изменение на Регламент (EС) №
1388/2013 за откриване и управление на автономни тарифни квоти на Съюза
за някои селскостопански и промишлени продукти

Приет Регламент от Корепер на 20.06.2018 и от Съвета на 25.06.2018

АМ

Околна среда

законодателно
предложение

2018/0174
(NLE)

Предложение за Регламент на Съвета за изменение на Регламент (EС) №
1387/2013 за суспендиране на автономните мита по Общата митническа
тарифа за определени селскостопански и промишлени продукти

Приет Регламент от Корепер на 20.06.2018 и от Съвета на 25.06.2018

законодателно
предложение

2018/0123
(COD)

АМ

МВР

ПВР

законодателно
предложение

2016/0407
(COD)

МВР

ПВР

законодателно
предложение

2016/0408
(COD)

МВР

ПВР

законодателно
предложение

2016/0409
(COD)

30. 05. 2018 г. – постигнато политическо съгласие с ЕП.

Изпратено писмо до ЕП на 29.06.2018г.

Одобрено от Корепер на 11.04.2018

Одобрени от Корепер на 11.04.2018

Проведени дискусии на три заседания

АМ

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за
изменение на Регламент (ЕС) № 952/2013 за създаване на Митнически кодекс
на Съюза (включване на териториите на италианската община Кампионе
д’Италия, и италианските води на езерото Лугано в митническата територия
на ЕС)
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА
СЪВЕТА за използването на ШИС за връщане на нелегално пребиваващи
граждани на трети страни
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА
СЪВЕТА за създаване, функциониране и използване на ШИС в областта на
граничните проверки и за изменение на Регламент 515/2014 и за отмяна на
Регламент 1987/2006
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА
СЪВЕТА за създаване, функциониране и използване на ШИС в областта на
полицейското сътрудничество и съдебното сътрудничество по
наказателноправни въпроси и за изменение на Регламент 515/2014 и за
отмяна на Регламент 1986/2006, Решение на Съвета 2007/533 и Решение на
ЕК 2010/261

Проведена писмена консултация през юни 2018 г.

Приключени дискусии по предложението на 30.05.2018г. След консултации с
ЕП ще бъде определена дата за Корепер.

Постигнато политическо съгласие с ЕП

Постигнато политическо съгласие с ЕП на 12 юни 2018 г. Одобрено от COREPER на 20 юни.

Постигнато политическо съгласие с ЕП

Постигнато политическо съгласие с ЕП на 12 юни 2018 г. Одобрено от COREPER на 20 юни.

Постигнато политическо съгласие с ЕП

Постигнато политическо съгласие с ЕП на 12 юни 2018 г. Одобрено от COREPER на 20 юни.

МВР

ПВР

законодателно
предложение

2016/0133
(COD)

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА
СЪВЕТА за установяване на критерии и механизми за определяне на
държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна
закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета
държава или от лице без гражданство (преработен текст)

По Регламента „Дъблин“ Българското председателство предложи нова глава в
проекта на Регламент, насочен към приемането на стабилен превантивен
механизъм, който да не позволява възникване на кризисни ситуации, а в
случай, че се стигне до такива – да предоставя адекватен отговор на натиска
върху държавите-членки.

Проведени са 7 заседания във формат „Приятели на председателството“ към SCIFA.
Очерталите се проблемни въпроси са включвани редовно на заседанията на КОРЕПЕР. На
проведените дискусии на СПВР на 4 – 5 юни 2018 г. е отбелязан напредъка по досието , а
предложения от Българското председателство компромисен текст е определен като добра
основа за по нататъшна работа за заседанието на Европейския съвет.

МВР

ПВР

законодателно
предложение

2016/0222
(COD)

Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за
определяне на стандарти относно условията за приемането на кандидати за
международна закрила (преработен текст).

Постигнато предварително политическо съгласие с ЕП, което не бе потвърдено
от Съвета.

На 14 юни беше постигнато предварително съгласие с ЕП по текста на законодателното
предложение, което не бе потвърдено на заседанието на КОРЕПЕР, проведено на 20 юни 2018
г. от голяма част от изказалите се държави членки. Като аргумент същите изтъкнаха
необходимостта от поддържане на пакетния подход по всички досиета от реформата на
системата за убежище.

МВР

ПВР

законодателно
предложение

2016/0223
(COD)

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА
СЪВЕТА за стандарти за определяне на граждани на трети страни или лица
без гражданство като лица, ползващи се от международна закрила, за единния
статут на бежанците или на лицата, отговарящи на условията за субсидиарна Постигнато предварително политическо съгласие с ЕП, което не бе потвърдено
закрила, както и за съдържанието на предоставената закрила и за изменение
от Съвета.
на Директива 2003/109/ЕО от 25 ноември 2003 година относно статута на
граждани на трети страни, които се ползват с право на дългосрочно
пребиваване

МВР

ПВР

законодателно
предложение

2016/0224
(COD)

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА
СЪВЕТА за установяване на обща процедура за международна закрила в
Съюза и за отмяна на Директива 2013/32/ЕС

МВР

ПВР

законодателно
предложение

2016/0132
(COD)

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за
създаване на система „Евродак“ за сравняване на дактилоскопични
отпечатъци с оглед ефективното прилагане на Дъблинската конвенция

Постигнато предварително съгласие с ЕП по всички политически въпроси с
изключение на срока за съхранение на данни в системата.Съобразно
предоставения от КОРЕПЕР мандат, решаването на този въпрос не може да
предшества постигането на съгласие по регламента Дъблин.

МВР

ПВР

законодателно
предложение

2016/0225
(COD)

Предложение за Регламент на Европейския парламент и Съвета за създаване
на Европейска рамка по презаселването и за изменение на Регламент (ЕС)
516/2014

Постигнато е политическо съгласие с ЕП, което не бе потвърдено от Съвета.

На 13 юни беше постигнато предварително съгласие с ЕП по текста на законодателното
предложение, което обаче не бе потвърдено на заседанието на КОРЕПЕР, проведено на 20 юни
от голяма част от изказалите се държави членки, поради необходимостта от поддържане на
пакетния подход по всички досиета от реформата на системата за убежище.

МВР

ПВР

законодателно
предложение

2016/0176
(COD)

Предложение за изменение на Директивата за условията за влизане и
пребиваване на граждани на трети страни за целите на
висококвалифицираната трудова заетост (Директива за „Синята карта“)

Позициите на ЕП и Съвета се различават значително и не може да бъде
постигнат компромис.

Българското председателство продължи преговорите с ЕП, въз основа на два компромисни
пакета, представени в Съвета през м.февруари и март. Основният въпрос, по който не се
постига съгласие, е паралелното съществуване на национални схеми заедно със Синята карта.
Осезаемо място сред общия брой проблеми заема и въпросът за признаването на уменията на
гражданите на трети страни.

МВР

ПВР

законодателно
предложение

2016/0141
(COD)

Предложение за изменение на Регламент (ЕС) 539/2001 относно списъка с
трети страни, чиито граждани следва да притежават визи при преминаване на
външните граници и тези, които са освободени от това изискване (Турция)

Досиетата са блокирани

МВР

ПВР

законодателно
предложение

2016/0139
(COD)

Предложение за изменение на Регламент (ЕС) 539/2001 относно списъка с
трети страни, чиито граждани следва да притежават визи при преминаване на
външните граници и тези, които са освободени от това изискване Косово)

Досиетата са блокирани

МВР

ПВР

законодателно
предложение

2016/0357
(COD)

Предложение за Регламент на Европейския Парламент и на Съвета за
създаване на Система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването
им (ETIAS) и за изменение на регламенти (ЕС) № 515/2014, (ЕС) 2016/399,
(ЕС) 2016/794 и (ЕС) 2016/1624

Постигнато политическо съгласие с ЕП

Постигнато политическо съгласие с ЕП, което е потвърдено на КОРЕПЕР на 25 април 2018 г.

МВР

ПВР

законодателно
предложение

2017/0145
(COD)

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно
Европейската агенция за оперативно управление на широкомащабни
информационни системи в областта на свобода, сигурност и правосъдие (euLISA) и за изменение на Регламент 1987/2006 и Решение на Съвета 2007/533
и за отмяна на Регламент 1077/2011

Постигнато политическо съгласие с ЕП

Постигнато политическо съгласие с ЕП на 24 май 2018 г., което е потвърдено на КОРЕПЕР на
6 юни 2018 г.

ПВР

законодателно
предложение

2017/0351
(COD)

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА
СЪВЕТА за създаване на правна рамка за оперативна съвместимост на
европейските информационни системи (граници и визи) и изменение на
решение на Съвета 2004/512/EC, Регламент (EC) 767/2008, Решение 2008/633/
Съвет Правосъдие вътрешни работи, Регламент (EU) 2016/399 и Регламент
(EU) 2017/2226.

Одобрен мандат за преговори с ЕП

На 14 юни 2018 г. на заседание на КОРЕПЕР беше одобрен мандат за преговори с ЕП.

МВР

Не бе предоставен мандат за преговори с ЕП поради връзката на досието с
регламента Дъблин.

На 14 юни Българското председателство постигна предварително съгласие с ЕП по текста на
законодателното предложение, което обаче не бе потвърдено на заседанието на КОРЕПЕР,
проведено на 19 юни 2018 г. от голяма част от изказалите се държави членки. Като аргумент
същите изтъкнаха необходимостта от поддържане на пакетния подход по всички досиета от
реформата на системата за убежище.
Отворени въпроси по досието бяха обсъдени и на ниво КОРЕПЕР на 13 юни. В рамките на
заседанието бе отчетен напредъкът на Председателството по досието, но бе решено да не се
избързва с предоставяне на мандат за водене на преговори с ЕП. От ДЧ бе отбелязано, че
поради връзката на акта с регламент Дъблин всяко решение за мандат ще е преждевременно
преди постигане на съгласие по Дъблин.
По представения ревизиран мандат за преговори на 14 юни КОРЕПЕР предостави частична
подкрепа, като не одобри предложението по отношение срока на съхранение на данните.
Съгласно предоставения мандат, решаването на този въпрос не може да предшества
постигането на съгласие по Регламента Дъблин. На триалога, проведен на 19 юни, е
постигнато съгласие по всички политически въпроси с изключение на срока за съхранението
на данни в системата.

МВР

ПВР

законодателно
предложение

2017/0352
(COD)

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за
създаване на правна рамка за оперативна съвместимост на европейските
информационни системи (полицейско и съдебно сътрудничество, убежище и
миграция)

Одобрен мандат за преговори с ЕП

На 14 юни 2018 г. на заседание на КОРЕПЕР беше одобрен мандат за преговори с ЕП.

МВР

ПВР

законодателно
предложение

2017/0245
(COD)

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА
СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) 2016/399 по отношение на
правилата, които се прилагат за временното повторно въвеждане на граничен
контрол на вътрешните граници (Шенгенски граничен кодекс)

Мандат за преговори с Европейския парламент

Мандатът за преговори с ЕП е предоставен на заседанието на КОРЕПЕР на 19 - 20 юни 2018 г.

МВР

ПВР

законодателно
предложение

2018/0061
(COD)

Регламент на Европейския Парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година за
създаване на Визов кодекс на Общността (Визов кодекс)

Мандат за преговори с Европейския парламент.

Предложението е представено от Европейската комисия на 14 март. Започна интензивно
обсъждане в подготвителни органи, където бяха представени поредица компромисни
предложения и беше постигнат бърз напредък по досието. На своето заседание от 20 юни т.г.
КОРЕПЕР одобри мандат за преговори с Европейския парламент.

МВР

ПВР

законодателно
предложение

2018/0152
(COD)

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за
изменение на Регламент (ЕО) № 767/2008, Регламент (ЕО) № 810/2009,
Регламент (ЕС) 2017/2226, Регламент (ЕС) 2016/399, Регламент XX / 2018
[Регламента за оперативната съвместимост] и Решение 2004/512 / ЕО и за
отмяна на Решение 2008/633 / ПВР на Съвета (ВИС)

Обсъжда се в РГ „Визи“

Предложението е публикувано от Комисията на 16 май. Започна първото четене на
измененията в РГ „Визи“. Обсъждането ще продължи и по време на Австрийското
председателство.

МВР

ПВР

законодателно
предложение

2018/0153
(COD)

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА
СЪВЕТА за създаване на европейска мрежа от служители за връзка по
въпросите на имиграцията (преработен текст)

Проведен първоначален обмен на мнения в РГ „Интеграция, миграция и
експулсиране“.

Първоначален обмен на мнения по измененията бе направен започна в РГ „ИМЕ“. Първото
четене ще започне по време на Австрийското председателство.

Постигнат общ подход.

Председателството предложи компромисен текст по въпроса за обхвата на програмата, който
бе приет на заседанието на РГ „Финансови съветници“ на 21.03.2018 г. На заседанието на
работната група на 23.04.2018 г. Председателството представи предложение за компромис по
финансирането, който бе одобрен от членовете на РГ „Финансови съветници“ чрез мълчалива
писмена процедура в края на април 2018 г. Като резултат, на заседанието на КОРЕПЕР II на 2
май 2018 г. бе одобрен общ подход на Съвета по досието.

Решението е прието.

Съветът прие Решение за налагане на глоба на Австрия в размер на 26.82 милиона евро на
заседанието на КОРЕПЕР II на 8 май 2018 г. Последното бе одобрено от Министрите на 28 май
2018 г.

МФ

ЕКОФИН

законодателно
предложение

2017/0334
(COD)

Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент
(ЕС) 2017/825 с цел увеличаване на финансовия пакет на Програмата за
подкрепа на структурните реформи и адаптиране на общата й цел

МФ

ЕКОФИН

законодателно
предложение

2017/0044
(NLE)

Решение на Съвета за налагане на глоба на Австрия за манипулиране на
данни за дълга на провинция Залцбург

МФ

ЕКОФИН

законодателно
предложение

2018/0058
(COD)

Решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на
допълнителна макро-финансова помощ на Украйна

Постигнато политическо споразумение между Съвета, Европейския парламент Решението бе одобрено от страна на Съвета на заседанието на КОРЕПЕР II на 20 юни 2018 г. и
и Европейската комисия.
съответно от Министрите на 26 юни 2018. ЕП гласува законодателния текст на 13 юни 2018 г.

МФ

ЕКОФИН

законодателно
предложение

2017/0242
(COD)

Решение (EС) 2018/598 на Европейския парламент и на Съвета за
предоставяне на допълнителна макро-финансова помощ на Грузия

Постигнато политическо споразумение между Съвета, Европейския парламент
и Европейската комисия.

Решението бе прието от Европейския парламент и от Съвета на 18 април 2018 г. (OJ L 103,
23.04.2018, стр. 8).

Постигнат общ подход.

25 май 2018 г., заседание на Съвет ЕКОФИН.

Постигнат общ подход.

25 май 2018 г., заседание на Съвет ЕКОФИН.

Постигнат общ подход.

25 май 2018 г., заседание на Съвет ЕКОФИН.

Постигнат общ подход.

25 май 2018 г., заседание на Съвет ЕКОФИН.

МФ

ЕКОФИН

законодателно
предложение

2016/0360

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за
изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на отношението на
ливъридж, отношението на нетното стабилно финансиране, капиталовите
изисквания и изискванията за приемливи пасиви, кредитния риск от
контрагента, пазарния риск, експозициите към централни контрагенти,
експозициите към предприятия за колективно инвестиране, големите
експозиции, изискванията за докладване и оповестяване, и за изменение на
Регламент (ЕС) № 648/2012 ("CRR")

МФ

ЕКОФИН

законодателно
предложение

2016/0364

Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за
изменение на Директива 2013/36/ЕС по отношение на освободените субекти,
финансовите холдинги, смесените финансови холдинги, възнагражденията,
надзорните мерки и правомощия и мерките за запазване на капитала ("CRD")

МФ

ЕКОФИН

законодателно
предложение

2016/0362

МФ

ЕКОФИН

законодателно
предложение

2016/0361

Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за
изменение на Директива 2014/59/ЕС по отношение на капацитета за
покриване на загуби и рекапитализация на кредитните институции и
инвестиционните посредници и за изменение на Директива 98/26/ЕО,
Директива 2002/47/ЕО, Директива 2012/30/ЕС, Директива 2011/35/ЕС,
Директива 2005/56/ЕО, Директива 2004/25/ЕО и Директива 2007/36/ЕО
("BRRD")
Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за
изменение на Регламент (ЕС) № 806/2014 по отношение на капацитета за
поемане на загуби и рекапитализация на кредитните институции и
инвестиционните посредници ("SRMR")

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за
изменение на Регламент № 924/2009 по отношение на някои такси за
презгранични плащания на Съюза и такси за конвертиране на валута
Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за
изменение на Регламент (ЕС) № 806/2014 с цел създаване на Европейска
схема за гарантиране на депозитите

МФ

ЕКОФИН

законодателно
предложение

2018/0076

МФ

ЕКОФИН

законодателно
предложение

2015/0270

МФ

ЕКОФИН

законодателно
предложение

2018/0060

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за
изменение на Регламент № 575/2013 относно общо минимално задължително
покритие за необслужвани експозиции

МФ

ЕКОФИН

законодателно
предложение

2018/0063

Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно
обслужващите предприятия, купувачите на кредит и събирането на вземания
от обезпечение

МФ

ЕКОФИН

законодателно
предложение

2017/0143

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съветаотносно
общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване

Постигнато споразумение за мандат за преговори с Европейския парламент.

19 юни 2018 г.,заседание на КОРЕПЕР II.

МФ

ЕКОФИН

законодателно
предложение

2018/0041

Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за
изменение на Директива 2009/65/ЕО относно предприятията за колективно
инвестиране в прехвърлими ценни книжа и Директива 2011/61/EС относно
лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове във връзка с
презграничното предлагане на колективни инвестиционни фондове

Постигнато споразумение за мандат за преговори с Европейския парламент.

20 юни 2018 г. заседание на КОРЕПЕР II.

МФ

ЕКОФИН

законодателно
предложение

2018/0045

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за
улесняване на презграничното предлагане на колективни инвестиционни
фондове и за изменение на Регламент 345/2013 и Регламент 346/2013

Постигнато споразумение за мандат за преговори с Европейския парламент.

20 юни 2018 г. заседание на КОРЕПЕР II.

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за
изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 Европейски банков орган;
Регламент (ЕС) № 1094/2010 за създаване на Европейски орган за
застраховане и професионално пенсионно осигуряване; Регламент (ЕС) №
1095/2010 за създаване на Европейски орган за ценни книжа и пазари;
Регламент (ЕС) № 345/2013 относно европейските фондове за рисков капитал;
Регламент (ЕС) № 346/2013 относно европейски фондове за социално
предприемачество; Регламент (ЕС) № 600/2014 относно пазарите на
финансови инструменти; Регламент (ЕС) 2015/760 относно Европейски
фондове за дългосрочни инвестиции; Регламент (ЕС) 2016/1011 относно
индекси, използвани като бенчмаркове и Регламент (ЕС) 2017/1129 относно
проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или
допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар

Други – направен е пълен преглед на текстовете на 7 работни заседания и са
обсъдени 3 документа на председателството.

МФ

ЕКОФИН

законодателно
предложение

2017/0230

МФ

ЕКОФИН

законодателно
предложение

2017/0231

МФ

ЕКОФИН

законодателно
предложение

2017/0232

МФ

ЕКОФИН

законодателно
предложение

2017/0136

МФ

ЕКОФИН

законодателно
предложение

ECB 2017/18

МФ

ЕКОФИН

законодателно
предложение

2017/0090

Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за
изменение на Директива 2014/65/ЕС относно пазарите на финансови
инструменти и Директива 2009/138/ЕО (Платежоспособност 2)
Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за
изменение на Регламент (ЕС) № 1092/2010 за пруденциалния надзор върху
финансовата система на Европейския съюз на макроравнище и за създаване
на Европейски съвет за системен риск

Постигнато споразумение за мандат за преговори с Европейския парламент.

27 юни 2018 г. заседание на КОРЕПЕР I.

Одобрен балансиран Доклад за напредъка по законодателното предложение.

22 юни 2018 г., заседание на Съвет ЕКОФИН.

Друго – отваряне на преговорите и обсъждане на всички основни и
дискусионни въпроси по предложението за Регламент (публикувано от ЕК на
14.03.2018 г.) Организиране на две заседания на РГ към Съвета на ЕС на 20
април и 13 юни 2018 г.
Друго – отваряне на преговорите и обсъждане текст по текст на почти цялото
законодателно предложение (публикувано от ЕК на 14.03.2018 г.)
Организиране на две заседания на РГ към Съвета на ЕС на 20 април и 12 юни
2018 г.

Други – направен е пълен преглед на текстовете на 7 работни заседания и са
обсъдени 3 документа на председателството.
Друго – направен е пълен преглед на текстовете на 7 работни заседания и са
обсъдени 3 документа на председателството.

Предложение за Регламент на Европейския парламент и Съвета за изменение
Изготвени са три компромисни предложения по режима на ЦК от трети
на Регламент (ЕС) № 1095/2010 за създаване на Европейски надзорен орган
страни, като целта е да се стабилизира (затвори за дискусии) текста в тази му
(Европейски орган за ценни книжа и пазари) и на Регламент (ЕС) № 648/2012 част. По три въпроса е необходима последваща дискусия – състав на надзорния
по отношение на процедурите и участващите органи при лицензирането на
комитет, председател на надзорния комитет и изисквания налагани от
ЦК, както и на изискванията за признаване на ЦК от трети държави
централните банки при извънредни обстоятелства.
Предложение на ЕЦБ за изменение на чл. 22 от статута за ЕСЦБ и на ЕЦБ
Предложение за Регламент на Европейския парламент и Съвета за изменение
на Регламент (ЕС) № 648/2012 по отношение на задължението за клиринг,
прекратяването на задължението за клиринг, изискванията за отчетност,
техниките за намаляване на риска за договорите за извънборсови деривати,
които не са преминали клиринг чрез ЦК, регистрацията и надзора на
регистрите на трансакции, както и изискванията за регистрите на трансакции

27.юни.18

Обсъждане на предложението ще стартира след като се постигне съгласие по
надзора на ЦК от трети страни и на ЦК от ЕС.

Друго – подготовка за първата тристранна среща (триалог).

28.юни.18

МФ

ЕКОФИН

законодателно
предложение

2016/0365

МФ

ЕКОФИН

законодателно
предложение

2017/0358

МФ

ЕКОФИН

законодателно
предложение

2017/0359

ЕКОФИН

законодателно
предложение

ЕКОФИН

законодателно
предложение

МФ

Друго – спиране разглеждането на досието в РГ през м.11.2017 г. поради
необходимостта от договаряне на общите правомощия на ЕНО, преди
пристъпване към разглеждане на специфичните правомощия на ЕСМА по
отношение на ЦК.
Друго – започване на преговорите и обсъждане на всички основни и
Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно
дискусионни въпроси по предложението за Директива (публикувано от ЕК на
пруденциалния надзор върху инвестиционните посредници и за изменение на
21.12.2017 г.) Проведени са 5 заседания на работната група към Съвета и са
директиви 2013/36/ЕС и 2014/65/ЕС
представени два документа на председателството с предложения за изменения,
които получиха широка подкрепа.
Друго – започване на преговорите и обсъждане на всички основни и
Предложение за Регламент на Европейския Парламент и на Съвета
дискусионни въпроси по предложението за Регламент (публикувано от ЕК на
относно пруденциалния надзор върху инвестиционните посредници и за
21.12.2017 г.) Проведени са 5 заседания на работната група към Съвета и са
изменение на регламенти (ЕС) № 575/2013, (ЕС) № 600/2014 и (ЕС) №
представени два документа на председателството с предложения за изменения,
1093/2010
които получиха широка подкрепа.
Предложение за Регламент на европейския парламент и Съвета относно
рамката за възстановяване и преструктуриране на централните съконтрагенти
и за изменение на Регламенти (EС) 1095/2010, 648/2012 и 2015/2365

2018/0042

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за
изменение на Регламент № 575/2013 по отношение на експозициите под
формата на покрити облигации

Друго – отваряне на преговорите и обсъждане на всички основни и
дискусионни въпроси по предложението за Регламент (публикувано от ЕК на
12.03.2018 г.). Представен компромисен текст на председателството на
Регламента за изменение на Регламент № 575/2013. Организиране на три
заседания на РГ към Съвета на ЕС на 18 и 31 май и 26 юни 2018 г. На 26 юни
2019 г. е представен компромисният текст по регламента.

2018/0043

Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно
емитирането на покрити облигации и публичния надзор върху тях и за
изменение на Директива 2009/65/ЕО и Директива 2014/59/ЕС

Друго – отваряне на преговорите и обсъждане на всички основни и
дискусионни въпроси по предложението за Директива (публикувано от ЕК на
12.03.2018 г.). Представени компромисни текстове по Директивата.
Организиране на три заседания на РГ към Съвета на ЕС на 18 и 31 май и 26
юни 2018 г. На 26 юни 2019 г. са представени компромисните текстове по
директивата.

ЕКОФИН

законодателно
предложение

2017/0350

Предложение за Директива на Европейския Парламент и на Съвета за
изменение на Директива (ЕС) 2016/97 по отношение на датата на прилагане
на мерките по транспониране от страна на държавите членки

МФ

ЕКОФИН

законодателно
предложение

2017/0138

Директива на Съвета за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на
задължителния автоматичен обмен на информация, свързана с подлежащите
на оповестяване трансгранични договорености, в областта на данъчното
облагане

МФ

ЕКОФИН

законодателно
предложение

2018/0072

Предложение за Директива на Съвета за определяне правилата относно
корпоративното данъчно облагане на значително цифрово присъствие

МФ

ЕКОФИН

законодателно
предложение

2018/0073

МФ

ЕКОФИН

заключения

N/A

МФ

ЕКОФИН

законодателно
предложение

2017/0248
(CNS)

МФ

ЕКОФИН

МФ

ЕКОФИН

МФ

ЕКОФИН

МФ

МФ

законодателно
предложение
законодателно
предложение

законодателно
предложение

Директивата е приета

Директивата е приета от Съвет ЕКОФИН на 25.05.2018 г.Постигнато политическо съгласие на
среща на ЕКОФИН на 13.03.2018 г.

Българското председателство изготви пътна карта за работа по пакета от мерки за облагане на
цифровата икономика. Организирана беше стратегическа дискусия на предложението на
неформалния ЕКОФИН на 28.04.2018г. в София.
Предложение за Директива на Съвета относно общата система на данък върху
На заседанието на Работната група по данъчни въпроси на 13.06.2018г. е
Българското председателство изготви пътна карта за работа по пакета от мерки за облагане на
цифровите услуги, начисляван върху приходите от предоставянето на някои
представен първи компромисен текст на Директивата, изготвен от Българското
цифровата икономика. Организирана беше стратегическа дискусия на предложението на
цифрови услуги
председателство.
неформалния ЕКОФИН на 28.04.2018 г. в София.
Заключения на Съвета относно стандартната разпоредба на ЕС за доброто
управление в областта на данъчното облагане в споразуменията с трети
Заключенията са приети от Съвет ЕКОФИН на 25.05.2018 г.
Публикувани са в ОВ, бр. C 193 от 06.06.2018 г.
държави
Мерки за укрепване на административното сътрудничество в областта на
данъка върху добавената стойност; Това е част от "пакета за справедливо
данъчно облагане за създаването на единна зона на ЕС за облагане с ДДС".
Целта е да се преодолеят трансграничните измами с ДДС и драстично и бързо
да се подобри начинът, по който данъчните администрации си сътрудничат,
както и с други право-прилагащи органи

Обща система на ДДС по отношение на задължението за спазване от ДЧ на
минимален размер на стандартна ДДС ставка
Споразумение ЕС - Норвегия за административно сътрудничество в областта
на ДДС
Окончателна ДДС система; ДДС "бързи стъпки":а) Директива относно
хармонизирането и опростяването на някои правила в системата на ДДС и
2017/0251(CNS
въвеждането на окончателна система за данъчно облагане на търговията
) 2017/0249
между държавите-членки; б) Регламент относно някои изключения за
(NLE)
вътреобщностните сделки; в) Регламент относно сертифицираното данъчно
задължено лице
2017/0349
(CNS)
2017/0272
(NLE)

Постигнато политическо съгласие с ЕП

Директива (ЕС) 2018/411 на Европейския Парламент и на Съвета от 14 март 2018 година за
изменение на Директива (ЕС) 2016/97 за разпространението на застрахователни продукти по
отношение на началната дата на прилагане на мерките за транспониране от страна на
държавите членки - публикувана в ОВ на ЕС на 19 март 2018 г. по бърза процедура (чрез
размяна на писма) без необходимост от формално провеждане на триалог.

На заседанието на Работната група по данъчни въпроси на 04.06.2018г.
приключи разглеждането на Директивата на първо четене.

Постигнат общ подход по изменението на регламент 904 / 2010 на Съвета.

Групата на високо ниво – заседание на 6 юни, КОРЕПЕР – заседание на 13 юни и ЕКОФИН на
22 юни.

Прието изменението на директива 112/2006.

Съвет ЕКОФИН на 22 юни.

Прието решение на Съвета относно сключването на споразумението.

Съветът ЕКОФИН на 22 юни.

Позицията на Съвета не беше окончателно одобрена поради нарушено
единодушие (по политически съображения – обвързване с допълнителна, пета
„бърза стъпка“ извън рамките на предложението на ЕК).

ЕКОФИН заседанието на 22 юни.

МФ

ЕКОФИН

законодателно
предложение

2018/0006
(CNS)

Предложение за Директива на Съвета за изменение на Директива
2006/112/ЕО относно общата система на ДДС по отношение на специалния
режим на малките предприятия

Представено и предложено за обсъждане в Работна група по данъчни въпроси
към Съвета на ЕС – обмяна на мнения и първи (технически) прочит.

2 заседания на Работна група по данъчни въпроси – косвено облагане (ДДС) към Съвета на
ЕС.

МФ

ЕКОФИН

законодателно
предложение

2018/0005
(CNS)

Предложение за Директива на Съвета за изменение на Директива
2006/112/ЕО по отношение на ставките на данъка върху добавената стойност

Представено и подложено на обсъждане в Работна група по данъчни въпроси
към Съвета на ЕС – обмяна на мнения.

1 заседание на Работна група по данъчни въпроси – косвено облагане (ДДС) към Съвета на
ЕС.

МФ

ЕКОФИН

законодателно
предложение

2018/0176

Представяне на ново предложение (оценка на въздействието) – първо четене.

Проведено е едно заседание на 12 юни 2018 г., на което ЕК направи представяне на основните
елементи на предложенията и резултатите от Оценката на въздействието.

МФ

ЕКОФИН

законодателно
предложение

2018/0181

Представяне на ново предложение (оценка на въздействието) – първо четене.

Проведено е едно заседание на 12 юни 2018 г., на което ЕК направи представяне на основните
елементи на предложенията и резултатите от Оценката на въздействието.

МФ

ЕКОФИН

законодателно
предложение

2018/0187

Предложение за Решение на Европейския Парламент и на Съвета относно
компютъризиране на движението и контрола на акцизните стоки.

Представяне на ново предложение (оценка на въздействието) – първо четене.

Проведено е едно заседание на 12 юни 2018 г., на което ЕК направи представяне на основните
елементи на предложенията и резултатите от Оценката на въздействието.

МФ

ЕКОФИН

законодателно
предложение

2018/0173

Предложение за Директива на Съвета за изменение на Директива 92/83/ЕИО
за хармонизиране на структурата на акцизите върху алкохола и алкохолните
напитки

Представяне на ново предложение – първо четене.

Проведено е едно заседание на 12 юни 2018 г., на което ЕК направи представяне на
предложението за промяна на правилата за Проведено е едно заседание на 12 юни 2018 г., на
което ЕК направи представяне на предложението за промяна на правилата за определяне на
акциза върху алкохола.определяне на акциза върху алкохола.

МФ

Конкурентносп
особност

законодателно
предложение

2016/0107
(COD)

Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за
изменение на Директива 2013/34/ЕС по отношение на оповестяване на
информация за корпоративния данък от някои предприятия и клонове

МФ

ЕКОФИН

заключения

МФ

ЕКОФИН

препоръка

Предложение за изменение на Директива 2008/118 на Съвета за определяне
на общ режим на акциза
Предложение за Регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) №
389/2012 относно административното сътрудничество в областта на акцизите
по отношение на съдържанието на електронния регистър

Заключения на Съвета по бюджетните насоки за 2019 година
Препоръка на Съвета за освобождаване от отговорност на ЕК за финансовата
2016 година

ЕКОФИН

бюджет

МФ

ЕКОФИН

законодателно
предложение

МФ

ЕКОФИН

бюджет

Продължаване на Механизма за бежанците в Турция – втори транш

МФ

ЕКОФИН

бюджет

Изпълнение на бюджет 2018 г.

МФ

ЕКОФИН

МФ

ЕКОФИН

бюджет

МОН

ЕКОФИН

законодателно
предложение

2017/0024
(NLE)

МОН

Околна среда

споразумение на
ЕС

2017/0139
(NLE)

МОН

СОВ

заключения

МОН

Селско
стопанство и
рибарство

законодателно
предложение

МФ

Бюджетен триалог

Досие Омнибус (изменение на Финансовия регламент и на 14 секторни
законодателни акта)

Пакет от предложения във връзка със следващата МФР
Взаимоотношения между Съвета и ЕП в контекста на процедурата по
освобождаване на отговорност

2017/0213
(APP)

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на РЕГЛАМЕНТ
(ЕС) № 560/2014 на СЪВЕТА от 6 май 2014 г. за създаване на съвместно
предприятие „Биотехнологични производства“.
Предложение за Решение на Съвета относно подновяването на
Споразумението за научно и технологично сътрудничество между
Европейската общност и Федеративна република Бразилия
Заключения на Съвета относно преразгледания проект за международен
експериментален термоядрен реактор (ITER)
Решение на Съвета за изменение на Решение 2003/76/ЕО за определяне на
мерките, необходими за прилагането на Протокола, приложен към Договора
за създаване на Европейската общност, относно финансовите последици при
изтичане на Договора за Европейската общност за въглища и стомана и
Изследователския фонд за въглища и стомана

На единственото заседание на Работната група по дружествено право
Българското председателство проведе „tour de table“ за актуализиране на
информацията относно позициите на държавите членки по последния
компромисен текст на Естонското председателство.
Одобрени

На проведеното на 14.06.2018г. заседание стана ясно, че все още е необходима по-широка
подкрепа с оглед постигане на квалифицирано мнозинство за включване на досието в дневния
ред на КОРЕПЕР I.
Съвет ЕКОФИН на 20.02.2018 г.

Одобрена

Съвет ЕКОФИН на 20.02.2018 г.

Приключен

Подготвен на заседание на Бюджетен комитет на 20 март 2018 г. и проведен на 27 март 2018 г.
На триалога бяха представени и дискутирани насоките на Съвета и на ЕП за бюджета за 2019
г., Проект на коригиращ бюджет № 1 за 2018 г. и бе одобрен календар за бюджетната
процедура за 2018 г.

Приключено на триалог на 27.03.2018 г.

Очаква се ЕП да гласува на пленарната си сесия в периода 2-4 юли 2018 г. Одобрението от
страна на Съвета ще бъде първо на КОРЕПЕР на 11.07.2018 г., след което на Съвет „Селско
стопанство“ на 16.07.2018 г. и в същия ден ще се подпише официално. Публикуването в
Официалния вестник ще е в рамките на 3-4 дни след подписването и Омнибус ще влезе в сила
3 дни след това, очаквано на 20 или 23 юли 2018 г.

Постигнато политическо споразумение в Съвета по компромисното
предложение на председателството.

Европейският съвет на 28 и 29 юни 2018г. даде съгласие за започване на втория транш от
механизма за бежанци в Турция и същевременно за прехвърляне на 500 милиона евро от
резерва на 11-и ЕФР към доверителния фонд на ЕС за Африка. КОРЕПЕР потвърди
постигнатото политическо съгласие на 29.06.2018 г.

Одобрени: 4 коригиращи бюджета; 17 трансфера на средства; 6 заявления за
мобилизиране на ЕФПГ; 2 мобилизирания на Фонд „Солидарност“; 7 проекта
за сгради.1 проект на сгради върнат поради липса на необходима информация.
Започнало е обсъждането на досието в хоризонталната РГ по МФР. Секторното
Проведени 6 заседания на РГ по МФР и един технически семинар за кохезионната политика.
законодателство е разпределено по компетентни РГ.
Мандатът бе подготвен от Бюджетния комитет на 12 април и одобрен от КОРЕПЕР на 25
Мандат за преговори с ЕП, одобрен от КОРЕПЕР.
април 2018 г.
Приет регламент

Съвет по икономически и финансови въпроси, 23 януари 2018 г.

Прието Решение на Съвета

Съвет Околна среда на 5 март 2018 г.

Приети Заключения

Съвет по Общи въпроси, 12 април 2018 г.

Прието Решение на Съвета

Съвета по Селско стопанство и рибарство, 16 април 2018 г.

МОН

МОН
МОН

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно програмата за научни
изследвания и обучение на Европейската общност за атомна енергия
(2019—2020 г.) в допълнение към Рамковата програма за научни изследвания
и иновации „Хоризонт 2020“

Приет Общ подход

Съвета по конкурентоспособност (част научни изследвания), 29 май 2018 г

заключения

Заключения на Съвета относно ускоряване циркулацията на знание в ЕС

Приети Заключения

Съвета по конкурентоспособност (част научни изследвания), 29 май 2018 г

заключения

Заключения на Съвета относно Европейски облак за отворена наука

Приети Заключения

Съвета по конкурентоспособност (част научни изследвания), 29 май 2018 г.

Прието Решение на Съвета

Съвета по конкурентоспособност (част научни изследвания), 29 май 2018 г

Конкурентносп
особност

законодателно
предложение

Конкурентносп
особност
Конкурентносп
особност

2017/0312
(NLE)

МОН

Конкурентносп
особност

споразумение на
ЕС

2017/0199
(NLE)

Решение на Съвета за сключване на Споразумението за научно и
технологично сътрудничество с Република Ливан относно Партньорството за
научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA)

МОН

Околна среда

законодателно
предложение

МОН

ОМКС

препоръка

2018/0003
(NLE)
2018/0008
(NLE)

Предложение за Регламент на Съвета за създаване на съвместно предприятие
за високопроизводителните изчисления (EuroHPC)
Препоръка на Съвета относно ключовите компетентности за учене през целия
живот

МОН

ОМКС

препоръка

2018/0007
(NLE)

Препоръка на Съвета относно утвърждаването на общите ценности,
приобщаващото образование и европейското измерение на преподаването

МОН

ОМКС

заключения

МОН

ЕПСКО

законодателно
предложение

МЗХГ

Селско
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рибарство
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Селско
стопанство и
рибарство

МЗХГ

Селско
стопанство и
рибарство

МЗХГ

Селско
стопанство и
рибарство

законодателно
предложение

законодателно
предложение

законодателно
предложение

законодателно
предложение

Заключения на Съвета „Към визия за европейско образователно
пространство“
2016/0404
(COD)

Директива на Европейския парламент и на Съвета относно проверка за
пропорционалност преди приемането на ново регулиране на професии

2014/0257
(COD)

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно
ветеринарномедицинските продукти (ВМП)

2014/0255
(COD)

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно
производството, пускането на пазара и употребата на медикаментозни фуражи
и за отмяна на Директива 90/167/ЕИО на Съвета

2017/0329
(COD)

Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за
изменение на Директива 92/66 / ЕИО на Съвета за въвеждането на мерки на
Общността за борба с Нюкасълската болест

2017/0297
(COD)

Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за
изменение на Решение 2003/17/ЕО на Съвета по отношение на
еквивалентността на полските инспекции, извършвани в Бразилия, на
културите за производство на фуражни семена и на културите за производство
на зърнено-житни семена и на еквивалентността на фуражните семена и
зърнено-житните семена, произведени в Бразилия, както и по отношение на
еквивалентността на полските инспекции, извършвани в Молдова, на
културите за производство на зърнено-житни семена, културите за
производство на зеленчукови семена и културите за производство на
маслодайни и влакнодайни семена и на еквивалентността на зърнено-житните
семена, зеленчуковите семена и маслодайните и влакнодайните семена,
произведени в Молдова

Приет Общ подход

Съвет по околна среда, 25 юни 2018 г.

Приета препоръка

Съвет по образование, младеж, култура и спорт, 22 май 2018 г.

Приета препоръка

Съвет по образование, младеж, култура и спорт, 22 май 2018 г.

Приети заключения

Съвет по образование, младеж, култура и спорт, 22 май 2018 г.

Приета директива

Съвет по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, 21—22 юни
2018 г.

На 5 юни 2018 г. бе постигнато политическо споразумение с Европейския
парламент, в рамките на шестата тристранна среща.

На 20 декември 2017 г. КОРЕПЕР I одобри мандат за тристранни преговори. От страна на
Българското председателство бяха проведени общо шест политически тристранни срещи (31
януари, 26 февруари, 22 март, 19 април, 15 май и 5 юни) На 25 май т.г. КОРЕПЕР І одобри
ревизиран мандат за преговори, като на 5 юни 2018 г.се проведе финалният шести триалог, на
който беше постигнато предварително политическо споразумение. На 13.06.2018 г. Корепер
потвърди окончателния компромисен текст, съгласно споразумението

На 19 юни 2018 г. бе постигнато политическо споразумение с Европейския
парламент, в рамките на втората тристранна среща.

На 20 декември 2017 г. КОРЕПЕР I одобри мандат за тристранни преговори. От страна на
Българското председателство бяха проведени общо шест политически тристранни срещи (31
януари, 26 февруари, 22 март, 19 април, 15 май и 5 юни) На 25 май т.г. КОРЕПЕР І одобри
мандат за тристранни преговори. На 27 юни 2018 г. КОРЕПЕР I потвърди окончателния
компромисен текст, който се очаква да бъде гласуван от ЕП през месец октомври 2018 г. в
пленарна зала.

Предложението беше прието чрез писмена процедура между двата съ-законодателя без
Публикуван акт - Директива (ЕС) 2018/597 на Европейския парламент и на
провеждане на тристранни преговори, поради необходимостта от своевременно публикуване
Съвета от 18 април 2018 година за изменение на Директива 92/66/ЕИО на
на Акта до края на април 2018 г. Нa 14 март 2018 г. Европейският парламент прие позицията
Съвета за въвеждането на мерки на Общността за борба с Нюкасълската болест си на първо четене, като тя напълно съответства на мандата на Съвета, одобрен от Корепер I
(ОВ на ЕС бр.103, 23.4.2018, стр. 4–7)
на 23 февруари 2018 г. Законодателното предложение бе одобрено от Корепер I на 28 март т.г.
и от Съвета на ЕС по общи въпроси на 12 април 2018 г.

Одобрен мандат за преговори с Европейския парламент. Работата по досието
ще продължи в периода на Австрийското председателство.

Постигната е позиция на Съвета. На 27 април 2018 г. Корепер I одобри мандат за преговори с
ЕП. Позицията на ресорната комисия в ЕП ще бъде финализирана през юли 2018 г., с оглед
гласуването й на пленарно заседание през месец септември 2018 г.
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Селско
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рибарство

Селско
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предложение
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предложение
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предложение

законодателно
предложение

законодателно
предложение

2016/0392
(COD)

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за
определянето, представянето и етикетирането на спиртни напитки,
използването на наименованията на спиртните напитки при представянето и
етикетирането на други храни и защитата на географските указания на
спиртни напитки

На 23 април Специалния комитет по селско стопанство (СКСС) одобри мандат за преговори с
ЕП. Първият триалог се проведе на 24 май, а вторият на 27 юни т.г., като беше предшестван от
три технически срещи. Целта на Българското председателство за постигане на максимален
Одобрен мандат за преговори и стартиране на тристранните преговори.
напредък в преговорите бе изпълнена, като по време на тристранните и техническите срещи
Работата по досието ще приключи в рамките на Австрийското председателство. беше постигнато споразумение по голяма част от текста. Не е налице обективна възможност за
приключване на работата по досието до края на юни 2018 г. , тъй като окончателното му
финализиране следва да бъде предшествано от нотификация пред Световната търговска
организация (СТО), като процедурата отнема най-малко 2 месеца.

2018/0097
(COD)

Предложение за Регламент на Европейския парламент и Съвета за изменение
на Регламент (ЕО) No 110/2008 по отношение на номиналните количества за
пускане на пазара в Съюза на еднократно дестилирано шочу, произведено с
вертикален дестилационен съд и бутилирано в Япония

В периода на Българското председателство стартира разглеждането на
Предложението. Работата по него ще продължи по време на Австрийското
Предложението беше представено от ЕК на Специалния комитет по селско стопанство (СКСС)
председателство. Очаква се предложението да бъде прието чрез писмена
на 11 юни 2018 г. Държавите членки се съгласиха с предложението на Председателството да
процедура между двата съзаконодателя, без провеждане на тристранни
не се правят изменения по първоначалното предложение на ЕК. Предстои решението да бъде
преговори до края на Австрийското председателство или най-късно до март
потвърдено от СКСС на 2 юли.
2019, когато Споразумението за свободна търговия между ЕС и Япония влиза в
сила.

2018/0082
(COD)

Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно
нелоялните търговски практики в отношенията между стопански субекти по
веригата за доставка на храни

Българското председателство стартира детайлните дискусии по
Предложението. Изготвен е проект за изменение на някои чувствителни
На заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство на 16 април 2018 г., Комисията
разпоредби от Предложението. Работата по досието ще продължи в рамките на
представи Предложението, като министрите проведоха обмен на мнения. По-детайлна по
Австрийското председателство. Очаква се получаване на мандат за преговори в
определени политически аспекти дискусия, беше проведена на СКСС на 23 април и на 11 юни
Съвета и в ЕП в периода на Австрийско председателство; Триалозите следва да
2018 г., а на техническо ниво в РГ „Хоризонтални селскостопански въпроси“ на 30 април и 23
се проведат по време на Румънското председателство; Прогнозира се да бъде
май 2018 г. Следващото заседание, на което ще бъде разглеждано досието е 3 юли.
постигнато политическо споразумение през втората половина на 2019 г., по
време на Финландското председателство.

2018/0088
(COD)

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно
прозрачността и устойчивостта на оценката на ЕС на риска в хранителната
верига, за изменение на Регламент (ЕО) № 178/2002 [относно общото
законодателство в областта на храните], Директива 2001/18/ЕО [относно
съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми в
околната среда], Регламент (ЕО) № 1829/2003 [относно генетично
модифицираните храни и фуражи], Регламент (ЕО) № 1831/2003 [относно
фуражните добавки], Регламент (ЕО) № 2065/2003 [относно пушилните
ароматизанти], Регламент (ЕО) № 1935/2004 [относно материалите,
предназначени за контакт с храни], Регламент (ЕО) № 1331/2008 [относно
общата разрешителна процедура за добавките в храните, ензимите в храните
и ароматизантите в храните], Регламент (ЕО) № 1107/2009 [относно
продуктите за растителна защита] и Регламент (ЕС) 2015/2283 [относно
новите храни].

2018/0216
(COD)
2018/0217
(COD)
2018/0218
(COD)

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за
установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове, които
трябва да бъдат изготвени от държавите членки по линия на Общата
селскостопанска политика (стратегическите планове по ОСП) и финансирани
от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), и за отмяна на
Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета и
Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета;
Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно
финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска
политика и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1306/2013 (Хоризонтален
регламент); относно Предложение за регламент на Европейския парламент и
на Съвета за изменение на регламенти (ЕС) № 1308/2013 за установяване на
обща организация на пазарите на селскостопански продукти, (ЕС) №
1151/2012 относно схемите за качество на селскостопанските продукти и
храни, (ЕС) № 251/2014 за определяне, описание, представяне, етикетиране и
правна закрила на географските указания на ароматизирани лозаро-винарски
продукти, (ЕС) № 228/2013 за определяне на специфични мерки за селското
стопанство в най- отдалечените региони на Съюза и (ЕС) № 229/2013 за
определяне на специфични мерки в областта на селското стопанство по
отношение на малките острови в Егейско море

Българското председателство създаде извънредно временна (Ad hoc) Работна
група „Общо законодателство в областта на храните“ за разглеждане на
Предложението. (Решението бе одобрено от Корепер I на 30 май 2018 г.) и
проведе първоначален обмен на мнения в работната група на 26 юни 2018 г.

Плановете на Австрийското председателство са до края на 2018 г. да бъде одобрен мандат за
преговори с ЕП. Намерението е до м.май 2019 г. Предложението да бъде прието.

На база на интензивните дискусии през януари и февруари 2018 г. по основни
Пакетът от законодателни предложения беше публикуван на 1 юни 2018 г. Първоначалното
елементи от Съобщението на ЕК за бъдещата ОСП „Бъдещето на прехраната и
представяне от страна на Комисията бе в рамките на изнесеното заседание на Специалния
земеделието“, което беше разпространено на 29 ноември 2017 г., на 19 март т.г.
комитет по селско стопанство (СКСС) в София на 4 юни и на Неформалната среща на
Съветът на ЕС прие Заключения на Председателството, с широката подкрепа министрите на земеделието на 5 юни т.г. Оценката на въздействието на Предложенията беше
на 23 държави членки. Значителна част от включените в Заключенията
обект на дискусии по време на заседанието на СКСС на 11 юни т.г. Комисията осъществи
послания бяха отразени в законодателни предложения на Европейската
детайлно представяне на предложенията в рамките на Съвета на ЕС на 18 юни 2018 г. На
комисия за ОСП след 2020 г. Работата по пакета от законодателни предложения техническо ниво, в РГ „Хоризонтални селскостопански въпроси“, на 15 и 20 юни стартира
ще продължи в периода на Австрийското председателство.
детайлния преглед на Предложенията.
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Селско
стопанство и
рибарство

Селско
стопанство и
рибарство

МЗХГ

Селско
стопанство и
рибарство

МЗХГ

Селско
стопанство и
рибарство

МЗХГ

Селско
стопанство и
рибарство

МЗХГ

Селско
стопанство и
рибарство

МЗХГ

Селско
стопанство и
рибарство

МЗХГ

Селско
стопанство и
рибарство

законодателно
предложение

законодателно
предложение

2016/0389
(COD)

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно
интегрираната статистика за земеделските стопанства и за отмяна на
регламенти (ЕО) № 1166/2008 и (ЕС) № 1337/2011

След невъзможност на Естонското председателство да приключи работата по В рамките на Естонското председателство бяха проведени две тристранни срещи (28 ноември
досието след проведени две тристранни срещи, поради идентифицирани
и 12 декември 2017 г.), на които не бе постигнато политическо споразумение. На проведения
чувствителни елементи на Предложението, по време на проведения триалог на от страна на Българското председателство триалог на 11 април 2018 г., работата по досието
11 април т.г. бе постигнато политическо споразумение и Българското
беше финализирана. Предвижда се на 2 юли 2018 г. ЕП да потвърди постигнатото
председателство финализира работата по досието. Постигнатото споразумение
споразумение, което да бъде гласувано в пленарна зала на 3 юли т.г., след което предстои
бе потвърдено от Корепер II на 8 май 2018 г.
гласуване в рамките на Съвета на ЕС през месец юли 2018 г.

2016/0074
(COD)

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

На 16 януари 2018 г. в Страсбург, ЕП прие с широко мнозинство позицията си по
На заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство на 11 май 2017 г. е Предложението, като се обяви за забрана на електроимпулсен риболов в Северно море. След
постигнат Общ подход по Предложението. Одобрен ревизиран мандат за
като на техническо ниво в работна група бяха разгледани измененията на Европейския
преговори с ЕП от Корепер I на 7 март 2018 г. Бяха проведени три политически парламент, на 7 март т.г. Корепер I одобри ревизиран мандат за преговори. На 19 март 2018 г.
тристранни срещи, по време на които Българското председателство постигна
се проведе първият триалог по досието, чиято основна цел беше да бъдат набелязани и ясно
значим напредък в хода на преговорите. Продължава интензивната работа на
диференцирани отворените политически и технически въпроси. Следващият политически
техническо ниво в Работна група по подготовка на нов ревизиран мандат за
триалог беше проведен на 25 април 2018 г., а финалната тристранна среща в периода на
преговори. Работата по досието ще продължи в периода на Австрийското
Българското председателство - на 29 май 2018 г. в Страсбург, Франция. Продължава
председателство.
интензивната работа на техническо ниво в Работна група по подготовка на предложението на
Председателството за нов ревизиран мандат за преговори (31 май, 11 юни, 14 юни, 27 юни)

Постигнато политическо споразумение на 26 февруари 2018 г.

На 16-ти януари в рамките на редовна пленарна сесия в Страсбург, Европейският парламент
одобри мандат за преговори със Съвета. Мандатът за преговори с Европейския парламент
беше одобрен от Корепер I на 14 февруари 2018 г. и от Съвета на ЕС по земеделие и рибарство
на 19 февруари т.г. След проведени технически срещи за разрешаване на отворените въпроси
по досието, още в рамките на първата тристранна среща на 26 февруари т.г. Българското
председателство постигна политическо споразумение по законодателното предложение.
Постигнатото споразумение беше потвърдено от Корепер I на 21 март т.г. На 29 май 2018 г.
постигнатото споразумение бе одобрено на пленарно заседание на Европейския парламент. На
13 юни Корепер I окончателно потвърди постигнатото споразумение, което бе одобрено на 18
юни от Съвета на ЕС.

2016/0238
(COD)

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за
създаване на многогодишен план за дънните запаси в Северно море и за
риболовните дейности, свързани с тези запаси, и за отмяна на Регламент (EO)
№ 676/2007 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1342/2008 на Съвета

Окончателно финализиране на постигнато политическо споразумение.

На 7 декември 2017 г. Естонското председателство постигна междуинституционално
споразумение. На 22 февруари 2018 г. Работната група одобри компромисния текст,
съгласуван с ЕП, с някои допълнителни промени в член 2, параграфи 1, 7 и 8. На база на
направените промени, на 2 март 2018 г. Корепер I потвърди постигнатото споразумение от
Естонското председателство в края на 2017 г. На 29 май т.г. постигнатото споразумение бе
окончателно одобрено от ЕП на пленарно заседание. На 13 юни Корепер I окончателно
потвърди постигнатото споразумение, Което бе одобрено от Съвета на ЕС на 18 юни 2018 г.

2018/0074
(COD)

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за
създаване на многогодишен план за рибните запаси в западните води и
съседните на тях води и за видовете риболов, които експлоатират тези запаси,
за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1139 за създаване на многогодишен
план за Балтийско море и за отмяна на регламенти (ЕО) № 811/2004, (ЕО) №
2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007 и (ЕО) № 1300/2008

На база на постигнатия напредък в дискусиите по досието в рамките на
Българското председателство, работата по досието ще продължи в рамките на
Австрийското председателство през втората половина на 2018 г.

На Съвета на ЕС на 16 април 2018 г. министрите проведоха обмен на мнения. На техническо
равнище Предложението бе разгледано от РГ на 28 март и 19 април 2018 г. Компромисният
текст на БП за одобряване на мандат за преговори беше обсъждан на заседанията на 3, 17 и 31
май. Финализираният текст на Председателството бе представен на РГ на 27 юни 2018 г.

законодателно
предложение

2018/0050
(COD)

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за
установяване на многогодишен план за риболовните дейности,
експлоатиращи запасите от дънни видове в западната част на Средиземно
море.

На база на постигнатия напредък в дискусиите по досието в рамките на
Българското председателство, работата по досието ще продължи в рамките на
Австрийското председателство през втората половина на 2018 г.

В рамките на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство на 19 март 2018 г. министрите
проведоха първоначален обмен на мнения. На техническо ниво досието беше разглеждано на
РГ на 8 март, 26 април, 3 май. Първият компромисен текст на Председателството бе оттеглен
от дневния ред на 31 май, поради предстоящото разпространение на актуализираните научни
съвети, които следва да бъдат отразени в текста. Предстои провеждането на техническа среща
на 4 юли т.г.

законодателно
предложение

2018/0193
(COD)

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за
изменение на Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за изменение на
регламенти (ЕО) № 768/2005, (ЕО) № 1967/2006, (ЕО) № 1005/2008 на Съвета
и Регламент (ЕС) 2016/1139 на Европейския парламент и на Съвета по
отношение на контрола на рибарството

В периода на Българското председателство се осъществи представяне на
Предложението. Работата по него ще продължи по време на Австрийското
председателство.

Предложението бе представено от ЕК на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство на 18 юни
2018 г., а на техническо равнище беше представено на заседанието на работната група на 31
май.

2017/0043
(COD)

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за
установяване на многогодишен план за запасите от дребни пелагични видове
в Адриатическо море и за свързаните с тях риболовни дейности

законодателно
предложение

законодателно
предложение

законодателно
предложение

законодателно
предложение

2017/0056
(COD)

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно
определяне на мерки за управление, опазване и контрол, приложими в зоната
на Конвенцията на Регионалната организация за управление на рибарството в
южната част на Тихия океан (SPRFMO)

Предложението е било разглеждано за последен път на заседание на Работната група по
Понастоящем (към 30 юни 2018 г.) досието е "блокирано" за разглеждане в
вътрешна и външна политика на рибарството на 2 март 2017 г. и е представено от ЕК за
подготвителните органи на Съвета на ЕС, тъй като засегнатите държави членки
обмен на мнения между министрите на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство на 6 март 2017
(Италия, Словения и Хърватия) са против това Предложение. Предприет е
г. На заседанието на РГ на 17 май 2018 г., Комисията е обсъдила със заинтересованите
регионален подход от страна на Генералната комисия по рибарство в
държави членки прилагането на регионален подход при определяне на специфични мерки.
Средиземно море за въвеждане на различни мерки за управление на дребните
Предвижда се гласуване в ресорната Комисия по рибно стопанство на ЕП на 24 септември
пелагични видове в Адриатическо море.
2018 г.

МЗХГ

Селско
стопанство и
рибарство

законодателно
предложение

2017/0348
(COD)

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за
изменение на Регламент (ЕС) 2016/1139 по отношение на диапазоните на
смъртност от риболов и предпазните равнища за някои запаси от херинга в
Балтийско море.

МЗХГ

Селско
стопанство и
рибарство

законодателно
предложение

2018/0069
(COD)

Предложение за Регламент на Европейския Парламент и на Съвета за
изменение на Регламент (ЕС) № 1343/2011 относно определени разпоредби за
риболова в зоната по Споразумението за GFCM (Генералната комисия по
рибарство в Средиземно море)

МЗХГ

Селско
стопанство и
рибарство

законодателно
предложение

2018/0109
(COD)

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно
многогодишен план за възстановяване на запаса от риба меч в Средиземно
море и за изменение на регламенти (ЕО) № 1967/2006 и (ЕС) 2017/2107

МЗХГ

Селско
стопанство и
рибарство

законодателно
предложение

2018/0210
(COD)

ЦКЗ

ЕКОФИН

законодателно
предложение

2016/0282A
(COD)

ЦКЗ

ЕКОФИН

законодателно
предложение

2017/0336
(COD)

ЦКЗ

СОВ

други

7880/18

ЦКЗ

СОВ

други

ЦКЗ

СОВ

ЦКЗ

Постигнато предварително споразумение с Европейския парламент.

Одобрен ревизиран мандат за преговори с Европейския парламент, които ще
стартират в рамките на Австрийското председателство.

В периода на Българското председателство се осъществи първоначален анализ
на Предложението. Работата по него ще продължи по време на Австрийското
председателство.

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно
В периода на Българското председателство стартира разглеждането на
Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на Регламент (ЕС)
Предложението. Работата по него ще продължи по време на Австрийското
№ 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета
председателство.
„Омнибус“ изменения на някои секторни разпоредби, свързани с
Постигнато политическо съгласие с Европейския парламент. Очаква се да влезе
Европейските структурни и инвестиционни фондове
в сила до края на м.юли 2018 г.

На 26 януари 2018 г. Корепер I потвърди постигнатото съгласие в Работната група от 11
януари да не се изменя предложението на Комисията, с оглед своевременно споразумение с
ЕП и бързо приемане на акта. На 29 май т.г. текстът без изменения бе одобрен от ЕП на
пленарно заседание. На 13 юни Корепер I окончателно потвърди постигнатото споразумение,
което бе одобрено от Съвета на ЕС на 18 юни 2018 г.
Предложението беше разгледано на РГ на 19 април и 31 май 2018 г. РГ на 14 юни одобри
представения ревизиран компромисен текст на Председателството. ЕК представи своите нови
предложения, по които заинтересованите държави членки наложиха проучвателна резерва. На
27 юни РГ одобри ревизирания компромисен текст на Председателството, който ще бъде
придвижен за разглеждане в КОРЕПЕР I.
Предложението беше представено от ЕК на РГ на 26 април 2018 г. На РГ на 17 май и 31 май
продължи разглеждането на Предложението.
Комисията представи Предложението на Съвета на ЕС на 18 юни 2018 г. На 27 юни 2018 г.
стартира техническото разглеждане на Предложението в Работна група.
Целта на предложението е опростяване на правилата за изпълнение на фондовете на ЕС.

Австрийско председателство

Предложението предоставя възможност на ДЧ да използват целия или част от резерва за
изпълнение за подкрепа на прилагането на структурни реформи. Разгледано е на 4-ри
заседания на РГ „Структурни мерки“. Въз основа на резервираните позиции на ДЧ е взето
решение за временно преустановяване на дискусиите по досието.

7-ми Доклад за сближаването и Стратегически доклад на Комисията за
напредъка към 2017 г.

Заключения на Съвета

Заключения на Съвета относно рационализиране на системата за прилагане и на изпълнението
на политиката на сближаване и на европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ
фондове) за периода след 2020 г. Приети от Съвет „Общи въпроси“ на 12.04.2018.

7052/18

Специален доклад на Европейската сметна палата относно споразуменията за
партньорство по линия на Кохезионната политика/Част II

Заключения на Съвета

Специален доклад № 15/2017 на Европейската сметна палата „Предварителни условия и
резерв за изпълнение в облстта на сближаването: иновативно но все още неефективни
инструменти“. Приети от Съвет „Общи въпроси“ на 12.03.2018.

други

7878/18

Специален доклад на Европейската сметна палата относно ефективността на
JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European Regions)

Заключения на Съвета

Заключения на Съвета относно Специален доклад № 1/2018 на Европейската сметна палата:
„Съвместна помощ за подкрепа на проекти в европейските региони (JASPERS) — време е за
по-добро насочване“. Приети от Съвет „Общи въпроси“ на 12.04.2018.

СОВ

други

9677/18

Специален доклад на Европейската сметна палата относно дълготрайността
на инвестициите на проекти, съфинансирани от ЕФРР

Заключения на Съвета

ЦКЗ

СОВ

други

ЦКЗ

СОВ

други

МЗХГ

Селско
стопанство и
рибарство

законодателно
предложение

2018/0053
(NLE)

МЗХГ

Селско
стопанство и
рибарство

законодателно
предложение

Околна среда

законодателно
предложение

МОСВ

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за
изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 от 17 декември 2013 г., що се
отнася до подкрепата за структурните реформи в държавите членки

Специален доклад на Европейската сметна палата относно усвояването на
средствата по линия на Кохезионната политика
Специален доклад на Европейската сметна палата относно ориентираността
към резултати при избора и наблюдението на проекти по линия на
Кохезионната политика.

Австрийско председателство

Специален доклад № 8/2018 на Европейската сметна палата „Подпомагане от ЕС за
продуктивни инвестиции в предприятията — необходим е по-голям акцент върху
дълготрайността“. Одобрени от КОРЕПЕР II на 13.06.2018.
В програмата на ЕСП за 2018 г. докладът беше планиран за публикуване през второто
тримесечие на 2018 г. Отлага се за втората половина на годината.

Австрийско председателство

В програмата на ЕСП за 2018 г. докладът беше планиран за публикуване през второто
тримесечие на 2018 г. Отлага се за втората половина на годината.

Предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕС)
2018/120 по отношение на някои възможности за риболов

Публикуван акт Регламент (ЕС) 2018/511 на Съвета от 23 март 2018 година

На 8 март 2018 г. Предложението бе представено в РГ, а на 13 март 2018 г.бе постигнато
съгласие по текста на Предложението. Това е първо изменение на Регламента за риболовните
възможности за 2018 г., като то включва възможностите за риболов на пясъчна змиорка. На 21
март 2018 г. Корепер потвърди окончателното съгласие, постигнато на РГ и е взе решение за
използване на писмена процедура за приемането на Предложението.

2018/0183
(NLE)

Предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕС)
2018/120 по отношение на някои възможности за риболов

Публикуван акт Регламент (ЕС) 2018/915 на Съвета от 25 юни 2018 година

На 31 май 2018 г. Предложението бе представено в РГ Предложението е прието по писмена
процедура.

2017/0111
(COD)

Преговорите стартираха на 27.02.2018 г. и завършиха на 26.03.2018 г. с постигането на
предварително съгласие между институциите. В рамките на междуинституционалните
Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно
Успешно проведени триалози с ЕП. В рамките на Съвета на ЕС по околна среда
преговори бяха проведени два политически триалога и две технически срещи. На 20.04.2018 г.
мониторинга и докладването на емисиите на CO2 и разхода на гориво на нови
на 25 юни Регламентът бе окончателно приет в част А – законодателни
COREPER-I одобри единодушно окончателния компромисен текст. На 12.06.2018 г. ЕП
тежки превозни средства
дейности.
гласува текста на законодателния акт. На 20.06.2018 г. Регламентът е приет КОРЕПЕР I. На 25
юни 2018 г. Съвета на ЕС по околна среда прие акта с единодушие като част от т. А.

Околна среда

законодателно
предложение

2017/0332
(COD)

Проведени 7 заседания на РГ по околна среда към Съвета на ЕС. Изготвен е
първи ревизиран компромисен текст на директивата, като бяха въведени някои
съществени изменения в сравнение с предложението на Комисията.
Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета на
Ревизираният компромисен текст бе разгледан от Работната група 24.05.2018 г.,
Европейския съюз относно качеството на водите, предназначен за консумация
като получи широка подкрепа от делегациите. На 22 юни 2018 г. до държавите
от човека (преработена)
членки е изпратен втори ревизиран компромисен текст. Проведен политически
дебат по най-чувствителните политически въпроси в рамките на Съвета на ЕС
по околна среда на 25.06.2018 г.

МОСВ

Околна среда

законодателно
предложение

2017/0293
(COD)

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета,
установяващ стандарти за емисиите на нови леки автомобили и за нови
лекотоварни автомобили, като част от цялостния подход на Съюза за
намаляване на емисиите на CO2 от лекотоварни превозни средства и за
изменение на Регламент (ЕО) № 715/2007

Проведени са 9 заседания на РГ по околна среда към Съвета на ЕС. Изготвен е
Разпространен първи ревизиран текст до делегациите. Проведен политически дебат в рамките
първи ревизиран текст, отразяващ резултатите от проведените дискусии. На 25
на Съвета на ЕС по околна среда на 25 юни 2018 г. в Люксембург.
юни Съвет „Околна среда“ проведе политически дебат по досието.

МОСВ

Околна среда

законодателно
предложение

2018/0143
(COD)

Предложение за Регламент на Европейския парламент и Съвета, установяващ
емисионни стандарти за СО2 от нови тежкотоварни превозни средства

На заседание на РГ по околна среда към Съвета на ЕС, проведено на 08.06.2018
г., досието е представено от ЕК. Представянето на оценката на въздействие и
същинските дискусии ще стартират по време на Австрийско председателство.

МОСВ

Околна среда

законодателно
предложение

2016/0231
(COD)

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно
Българското председателство проведе финалните преговори с ЕП. На 17 януари
задължителните годишни намаления на емисиите на парникови газове за
2018 г. окончателният компромисен текст на Регламента бе одобрен от
държавите членки от 2021 до 2030 г. в подкрепа на устойчив енергиен съюз и Корепер. На 17.04.2018 г. Европейският парламент одобри окончателния текст.
в изпълнение на поетите ангажименти по силата на Парижкото споразумение, Регламентът е приет от Съвета на 14 май 2018 г. На 19.06.2018 г. в Официален
и за изменение на Регламент № 525/2013
вестник е публикуван Регламент (ЕС) 2018/842.

На 19.06.2018 г. в Официален вестник е публикуван Регламент (ЕС) 2018/842.

МОСВ

Околна среда

законодателно
предложение

2016/0230
(COD)

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за
Българското председателство проведе финалните преговори с ЕП. На
включването на емисиите и поглъщанията на парникови газове от
17.04.2018 г. Европейският парламент одобри окончателния текст. Регламентът
земеползването, промените в земеползването и горското стопанство в рамката
е приет от Съвета на 14 май 2018 г. На 19.06.2018 г. в Официален вестник е
в областта на климата и енергетиката до 2030 година и за изменение на
публикуван Регламент (ЕС) 2018/841.
Регламент № 525/2013

На 19.06.2018 г. в Официален вестник е публикуван Регламент (ЕС) 2018/841.

МОСВ

Околна среда

законодателно
предложение

2018/0172
(COD)

Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно
намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху
околната среда

На заседание на РГ по околна среда към Съвета на ЕС, проведено на 08.06.2018
г., досието е представено от ЕК. Представянето на оценката на въздействие и
същинските дискусии ще стартират по време на Австрийско председателство.

МОСВ

Околна среда

законодателно
предложение

2018/0169
(COD)

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно
минималните изисквания за повторното използване на водата

На заседание на РГ по околна среда към Съвета на ЕС, проведено на 14.06.2018
г., досието е представено от ЕК. Представянето на оценката на въздействие и
същинските дискусии ще стартират по време на Австрийско председателство.

МОСВ

МОСВ

Околна среда

законодателно
предложение

2018/0205
(COD)

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно
привеждането в съответствие на задълженията за докладване в рамките на
На заседание на РГ по околна среда към Съвета на ЕС, проведено на 11.06.2018
политиката в областта на околната среда и в тази връзка за изменение на
г., досието е представено от ЕК. Представянето на оценката на въздействие и
директиви 86/278/ЕИО, 2002/49/ЕО, 2004/35/ЕО, 2007/2/ЕО, 2009/147/ЕО и
същинските дискусии ще стартират по време на Австрийско председателство.
2010/63/ЕС, Регламент (ЕО) № 166/2006, Регламент (ЕС) № 995/2010,
Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета и Регламент (ЕО) № 2173/2005 на Съвета

МОСВ

Околна среда

законодателно
предложение

2018/0209
(COD)

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за
На заседание на РГ по околна среда към Съвета на ЕС, проведено на 14.06.2018
създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) и за г., досието е представено от ЕК. Представянето на оценката на въздействие и
отмяна на Регламент (ЕО) № 1293/2013
същинските дискусии ще стартират по време на Австрийско председателство.

2018/0192
(NLE)

Предложение за Решение на Съвета относно позицията, която трябва да се
заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет,
създаден по силата на Споразумението между Европейския съюз и
Конфедерация Швейцария за свързване на техните системи за търговия с
емисии на парникови газове, във връзка с приемането на неговия процедурен
правилник

МОСВ

Околна среда

законодателно
предложение

Досието е обсъдено на заседания на РГ по околна среда към Съвета на ЕС,
проведени на 1 и 22 юни 2018 г. Изготвен е ревизиран текст на
проекторешението, като на 28 юни е стартирала процедура по мълчаливо
съгласие.

Разпространен втори компромисен текст до делегациите на 22 юни 2018 г. Проведен
политически дебат в рамките на Съвета на ЕС по околна среда на 25 юни 2018 г. в
Люксембург.

МОСВ

Околна среда

законодателно
предложение

2015/0275
(COD)
2015/0276
(COD)
2015/0274
(COD)
2015/0272
(COD)

МК

Образование,
младеж,
култура и спорт

законодателно
предложение

2016/0151
(COD)

МК

Конкурентносп
особност

законодателно
предложение

2016/0280
(COD)

МК

Конкурентносп
особност

законодателно
предложение

2016/0284
(COD)

МК

СОВ

законодателно
предложение

2017/0163
(COD)

МК

Образование,
младеж,
култура и спорт

заключения

9015/2018

МК

СОВ

други

9952/18

МК

Конкурентносп
особност

заключения

6681/18

МЕ

МЕ

МЕ

МЕ

ТТЕ

ТТЕ

ТТЕ

ТТЕ

законодателно
предложение

законодателно
предложение

законодателно
предложение

законодателно
предложение

Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за
изменение на Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците Предложение на
Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива
Преговорите по новата законодателна рамка за управление на отпадъците в ЕС
94/62/ЕО относно опаковките и отпадъците от опаковки Предложение на
приключиха през м. декември 2017 г. Българското председателство проведе
Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива
финалните преговори от името на Съвета на ЕС с ЕП. Пленарният вот в ЕП се
1999/31/ЕО относно депонирането на отпадъци Предложение на Директива на
състоя на 18.04.2018 г. Пакетът бе одобрен от Съвета на 22.05.2018 г. На
Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2000/53/ЕО
14.06.2018 г. пакетът е публикуван в Официален вестник на ЕС.
относно излезлите от употреба превозни средства, 2006/66/ЕО относно
батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори и 2012/19/ЕС
относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване
Предложение за директива на Европейския Парламент и на Съвета за
изменение на директива 2010/13/ЕС за координирането на някои разпоредби,
установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите
членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги, с
оглед на променящите се пазарни условия

На 14.06.2018 г. в Официален вестник на ЕС са публикувани Директива (ЕС) 2018/849,
Директива (ЕС) 2018/850, Директива (ЕС) 2018/851 и Директива (ЕС) 2018/852.

Политическо споразумение с ЕП. Триалозите са приключени.

Успешно проведен десети (последен) триалог- 06 юни 2018 г. Дата на изпращане на писмо от
КОРЕПЕР до ЕП - 13 юни 2018г.

Одобрен мандат за преговори

Постигнато съгласие по компромисния текст на председателството и мандат за преговори с
ЕП, приет от КОРЕПЕР I на 25 май 2018 г.

Неприключени преговори с ЕП

Проведени три триалога, в рамките на които е постигнат ограничен напредък по трите
основни политически въпроса. Въпреки ревизирания мандат и проявената гъвкавост от страна
на Съвета, ЕП не проявява същата ангажираност в преговорите поради принципната си
позиция за максимално редуциране на ефекта на законодателния акт.

Приет

Приет от Съвета по общи въпроси на 12 април 2018 г. Публикуван в Официалния вестник на
ЕС L103/23.04.2018 г.

Приети

Заключенията са приети от Съвета („Образование, младеж, култура и спорт“) на 23 май 2018 г.
Публикувани в Официалния вестник на ЕС на 8 юни 2018 г.

Докладът е взет под внимание от Съвета

Докладът е предоставен на Съвета (“Общи въпроси”) на 26 юни 2018 г.

Приети

Приети от Съвета (“Конкурентоспособност”) на 12 март 2018 г.

Предложение за Директива на ЕП и на Съвета за изменение на Директива
2012/27/ЕС относно енергийната ефективност

Приключени тристранни преговори между ЕП, ЕК и Съвета. на 19 юни 2018 г.
в град Брюксел беше постигнато споразумение и финализирани преговорите с
Европейския парламент по предложението за изменение на Директивата
относно енергийната ефективност. На 29 юни 2018 г. Корепер-I одобри
окончателните компромисни текстове на предложението за изменение на
Директивата.

Проведени тристранни преговори с ЕП: 22 февруари, 20 март, 16 май, 30 май, 13 юни и 19
юни 2018 г. Заседание на Корепер-I, 29 юни 2018 г. – одобрение на окончателните
компромисни текстове на досието.

2016/0382
(COD)

Предложение за Директива на ЕП и на Съвета за насърчаване на
използването на енергия от възобновяеми източници (преработване)

Приключени тристранни преговори между ЕП, ЕК и Съвета. На 13 юни 2018 г.
в град Страсбург беше постигнато споразумение и финализирани преговорите с
Проведени тристранни преговори с ЕП: 27 февруари, 27 март, 17 май и 31 май и 13 юни 2018
Европейския парламент по предложението за Директивата за насърчаване
г. Заседание на Корепер-I, 27 юни 2018 г. – одобрение на окончателните компромисни
използването на енергия от възобновяеми източници. На 27.06.2018 г.
текстове на досието.
КОРЕПЕР-I одобри с квалифицирано мнозинство окончателния компромисен
текст на Директивата.

2016/0375
(COD)

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за
управлението на Енергийния съюз и за изменение на Директива 94/22/ЕО,
Директива 98/70/ЕО, Директива 2009/31/ЕО, Регламент (ЕО) № 663/2009,
Регламент (ЕО) № 715/2009, Директива 2009/73/ЕО, Директива на Съвета
2009/119/ЕО, Директива 2010/31/ЕС, Директива 2012/27/ЕС, Директива
2013/30/ЕС и Директива на Съвета (ЕС) 2015/652 и за отмяна на Регламент
(ЕС) № 525/2013

Приключени тристранни преговори между ЕП, ЕК и Съвета. на 20 юни 2018 г.
в град Брюксел беше постигнато споразумение и финализирани преговорите с
Проведени тристранни преговори с ЕП: 21 февруари, 26 април, 23 май и 20 юни 2018
Европейския парламент по Предложението за Регламент на ЕП и на Съвета за г.Заседание на Корепер-I, 29 юни 2018 г. – одобрение на окончателните компромисни текстове
управлението на Енергийния съюз. На 29 юни 2018 г. Корепер-I одобри
на досието.
окончателните компромисни текстове на предложението за Регламент.

Предложение за Директива на ЕП и на Съвета за изменение на Директива
2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите

През месец януари 2018 г., в рамките на Българското председателство на
заседание на Корепер 1 беше одобрен с квалифицирано мнозинство
окончателния компромисен текст относно предложението за Директива за
енергийните характеристики на сградите, по което Естонското председателство
постигна индикативно споразумение в края на месец декември 2017 г. Текстът
на предложението вече е публикуван в Официалния вестник на ЕС и влиза в
сила на 9 юли 2018 г.

2016/0376
(COD)

2016/0381
(COD)

Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно
авторското право в рамките на цифровия единен пазар
Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за
установяване на правила във връзка с упражняването на авторското право и
сродните му права, приложими за определени онлайн предавания на
излъчващите организации и за препредаването на телевизионни и
радиопрограми
Регламент (ЕС) 2018/596 на Европейския парламент и на Съвета от 18 април
2018 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1295/2013 за създаване на
програма „Творческа Европа“ (2014—2020 г.)
Заключения на Съвета относно извеждането на преден план на културното
наследство в политиките на ЕС
Доклад на РГ Приятели на председателството на тема „Стратегически подход
на ЕС към международни културни отношения“
Заключения на Съвета за прилагането на правата върху интелектуална
собственост

Одобряване на окончателния текст на предложението на заседание на Корепер-I м.януари
2018 г. Пубикувана на 19.06.18 г. в Официалния вестник на ЕС L 156/75

МЕ

ТТЕ

законодателно
предложение

2016/0377
(COD)

Регламента на ЕП и на Съвета за създаване на Агенция за сътрудничество
между регулаторите на енергия

На редовното заседание на Съвета на ЕС „Транспорт, телекомуникации и
енергетика“ част "Енергетика", проведено на 11 юни 2018 г. в гр. Люксембург,
по законодателното предложение беше постигнат общ подход.

11 юни 2018 г. Заседание на Съвета на ЕС „Транспорт, телекомуникации и енергетика“ част
"Енергетика"- постигнат общ подход

МЕ

ТТЕ

законодателно
предложение

2016/0380
(COD)

Предложението за Директива на ЕП и на Съвета за общи правила за
вътрешния електроенергиен пазар /преработване/

В рамките на Работната група по енергетика към Съвета на ЕС през м. юни
2018 г. бяха проведени редица дискусии, с цел прецизиране на текстовете и
подготовка за междуинституционалните преговори с Европейския парламент.
Проведени са първи тристранни преговори с ЕП на 27 юни 2018 г.

27 юни 2018 г. проведени първи тристранни преговори с ЕП.

МЕ

ТТЕ

законодателно
предложение

2016/0379
(COD)

Предложението за Регламент на ЕП и на Съвета за вътрешния
електроенергиен пазар (преработване)

В рамките на Работната група по енергетика към Съвета на ЕС през м. юни
2018 г. бяха проведени редица дискусии, с цел прецизиране на текстовете и
подготовка за междуинституционалните преговори с Европейския парламент.
Проведен е първи тристранни преговори с ЕС на 27 юни 2018 г.

27 юни 2018 г. проведени първи тристранни преговори с ЕП.

През първата половина на 2018 г. продължи и разглеждането на
законодателното предложение, започнато по време на Естонското
председателство. Въз основа на получени коментари и становища на Правната
служба на Съвета и на Правната служба на ЕК, на 27 март Българското
председателство публикува първа ревизия на Газовата директива. Дискусиите
по досието на техническо ниво напреднаха и доведоха до открояването на
няколко важни въпроса от политически характер относно обхвата на
измененията в Газовата директива и относно режима на дерогациите.
Българското председателство постави за разглеждане тези въпроси на
заседание на Корепер 1 на 20 юни 2018 г. В резултат на проведената дискусия
по тях и обсъдените насоки за бъдещата техническа работа по ревизията на
Директивата е установено, че все още има различия във вижданията на
държавите членки и е необходима допълнителна техническа работа, която ще
бъде продължена от следващото Председателство на Съвета на ЕС.

Заседание на Корепер 1 на 20 юни 2018 г. – разгледани дискусионни въпроси по досието.

МЕ

ТТЕ

законодателно
предложение

2017/0294
(COD)

Предложението за Директива на ЕП и на Съвета за изменение на Директива
2009/73/ЕО относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ

ММС

Образование,
младеж,
култура и спорт

законодателно
предложение

2017/0102
(СОD)

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за
определяне на правната рамка на Европейския корпус за солидарност и за
На 27 юни 2018 г. КОРЕПЕР одобри пакета по досието, договорен с ЕП и ЕК.
изменение на регламенти (ЕС) No 1288/2013, (ЕС) No 1293/2013, (ЕС) No
1303/2013, (ЕС) No 1305/2013, (ЕС) No 1306/2013 и Решение No 1313/2013/EС

ММС

Образование,
младеж,
култура и спорт

заключения

Заключения на Съвета относно ролята на младежта в преодоляване на
демографските предизвикателства в Европейския съюз

Приети

ММС

Образование,
младеж,
култура и спорт

заключения

Заключения на Съвета за ролята на младите хора в изграждането на сигурно,
сплотено и хармонично общество в Европа.

Приети

ММС

Образование,
младеж,
култура и спорт

заключения

Заключения на Съвета относно утвърждаването на общите ценности на ЕС
чрез спорта

Приети

ПВ

Конкурентносп
особност

други

ПВ

Селско
стопанство и
рибарство

ПВ

Селско
стопанство и
рибарство

ПВ

ЕПСКО

ST 6681/18

Незаконодателен пакет на ЕК относно упражняването на правата върху
интелектуална собственост
Делегиран регламент (ЕС) 2018/625 на Комисията от 05 март 2018 г. за
допълнение на Регламент (ЕС) 20017/1001 на Европейския парламент и на
Съвета относно марката на Европейския съюз, и за отмяна на Делегиран
регламент (ЕС) 2017/1430.
Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/626 на Комисията за определяне на
подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕО) №
2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета относно марката на
Европейския съюз и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) № 2017/1431

ST 9485/18

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за
изменение на Регламент (ЕО) № 469/2009 относно сертификата за
допълнителна закрила на лекарствените продукти

Проведоха се две заседания на преговори във формат „Триалог“ на 26 април и 04 юни 2018 г.
Бяха проведени и 8 технически срещи. Общият подход бе постигнат в рамките Естонското
председателство на Съвета на ЕС

Приети Заключения на Съвета относно упражняването на правата върху
интелектуална собственост

Дата на приемане – 12 март 2018 г., Съвет „Конкурентоспособност“

Приет Делегиран регламент

Дата на приемане – 16 април 2018 г., Съвет „Селско стопанство и рибарство“; публикация в
ОВ на 24 април 2018 г.

Приет Регламент за изпълнение

Дата на приемане – 16 април 2018 г., Съвет „Селско стопанство и рибарство“; публикация в
ОВ на 24 април 2018 г.

Предложението беше прието от ЕК на 28 май 2018 г. ЕК го представи на
заседания на Съвет „Конкурентоспособност“ на 28 май т.г. и на Съвет „Заетост,
социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси “ на 22 юни т.г.
Беше проведено първо представяне на предложението и на оценката на
въздействието в РГ „Интелектуална собственост“ на 18 юни т.г.

Преговорите по предложението ще продължат по време на австрийското председателство

ПВ

ST 5980/18; ST
7539/18;
ST 8443/18;
ST 9321/18;
ST 10271/18;
ST 10630/18;
ST 10511/18

Конкурентносп
особност

Съгласувани позиции на ЕС за участие в заседания на комитети към
Световната организация по интелектуална собственост в Женева от РГ
„Интелектуална собственост“ (две позиции за Междуправителствения
комитет по интелектуална собственост, генетични ресурси традиционни
знания и фолклор; за Постоянния комитет по марки, географски означения и
промишлен дизайн; за Комитета по интелектуална собственост и развитие; за
Постоянния комитет по патентно право)

Координирани и съгласувани позиции

13.02.2018 г.; 05.04.2018 г.; 04.05.2018 г.; 31.05.2018 г.; 18.06.2018 г.

Постигнато политическо споразумение с ЕП

В рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС бяха проведени 7 триалога, като
последният триалог се състоя на 5 юни 2018 г. Постигнато бе предварително политическо
споразумение с ЕП. Заседание на Съвета по транспорт, телекомуникации и енергетика (част
Телекомуникации) – 8 юни 2018 г. бяха представени резултатите от триалога на 5 юни.
КОРЕПЕР-І на 29 юни одобри предварителното политическо споразумение с ЕП и информира
за решението си с писмо ЕП, с което работата по същество по досието приключва.

ТТЕ

законодателно
предложение

2016/0288
(COD)

Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за
създаване на Европейски кодекс за електронните съобщения

МТИТС

ТТЕ

законодателно
предложение

2016/0286
(COD)

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за
създаване на Орган на европейските регулатори в областта на електронните
съобщения

приключване на преговорите с Европейския парламент и одобряване от
Корепер I на окончателният компромисен текст. Европейският парламент бе
информиран за решението на Съвета с писмо на 29 юни 2018 г., с което
работата по същество по досието приключва.

Вторият триалог се проведе на 5 юни 2018 г., като се постигна предварително политическо
споразумение с ЕП. Заседание на Съвета по транспорт, телекомуникации и енергетика (част
Телекомуникации) – 8 юни 2018 г. бяха представени резултатите от триалога на 5 юни.
КОРЕПЕР-І на 29 юни одобри предварителното политическо споразумение с ЕП и информира
за решението си с писмо ЕП, с което работата по същество по досието приключва.

МТИТС

ТТЕ

законодателно
предложение

2017/0003
(COD)

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно
зачитането на личния живот и защитата на личните данни в електронните
съобщения и за отмяна на Директива 2002/58/ЕО (Регламент за
неприкосновеността на личния живот и електронните съобщения)

Доклад за напредъка и политически дебат на Съвета по телекомуникации.

Заседание на Съвета по транспорт, телекомуникации и енергетика (част Телекомуникации) – 8
юни 2018 г.

МТИТС

ТТЕ

законодателно
предложение

2017/0228
(COD)

Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно рамка за свободно
движение на нелични данни в Европейския съюз

Политическо споразумение с ЕП. Триалозите са приключени.

Заседание на Съвета по транспорт, телекомуникации и енергетика (част Телекомуникации) на
8 юни 2018 г. – беше представена информация по досието. Триалози – Проведени са два
триалога – на 14 и 19 юни 2018 г. На триалога на 19 юни 2018 г., е постигнато предварително
политическо споразумение с ЕП. КОРЕПЕР-І на 29 юни одобри предварителното политическо
споразумение с ЕП и информира за решението си с писмо ЕП, с което работата по същество по
досието

МТИТС

ТТЕ

законодателно
предложение

2017/0225
(COD)

Пакет за киберсигурност - Предложение за Регламент на Европейския
парламент и Съвета относно ENISA, „Европейската агенция за
киберсигурност“ и за сертифициране в областта на киберсигурността

Постигнат общ подход

Заседание на Съвета по транспорт, телекомуникации и енергетика (част Телекомуникации) – 8
юни 2018 г.

МТИТС

ТТЕ

законодателно
предложение

2018/0111
(COD)

Директива относно повторната употреба на информацията в обществения
сектор

Преминава за изпълнение към Австрийското Председателство (ЕК представи
предложението на 25 април 2018 г.)

На две заседания на Работната група по Телекомуникации и информационно общество към
Съвета беше разгледана оценката на въздействието и стартира обсъждането на отделните
разпоредби. Проведен бе политически дебат по време на заседанието на Съвета по транспорт,
телекомуникации и енергетика (част Телекомуникации) – 8 юни 2018 г.

МТИТС

ТТЕ

законодателно
предложение

2018/0110
(COD)

Преминава за изпълнение към Австрийското Председателство (ЕК представи
предложението на 27 април 2018 г.)

На едно заседание на Работната група по Телекомуникации и информационно общество към
Съвета беше разгледана оценката на въздействието

МТИТС

ТТЕ

законодателно
предложение

2017/0128
(COD)

Постигнат общ подход

Съвет ТТЕ, 7 юни 2018 г.

МТИТС

ТТЕ

законодателно
предложение

2017/0123
(COD)

Доклад за напредъка

Съвет ТТЕ, 7 юни 2018 г.

Доклад за напредъка

Съвет ТТЕ, 7 юни 2018 г.

Доклад за напредъка

Съвет ТТЕ, 7 юни 2018 г.

МТИТС

МТИТС

МТИТС

Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно реализацията и
функционирането на домейна от първо ниво .eu и за отмяна на Регламент
(ЕО)
Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за
оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване и за
улесняване на трансграничния обмен на информация за неплащане на пътни
такси в Съюза
Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за
изменение на Регламент (ЕО) № 1071/2009 и Регламент (ЕО) № 1072/2009 с
оглед на адаптирането им към развитието в сектора

ТТЕ

законодателно
предложение

2017/0122
(COD)

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за
изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 по отношение на минималните
изисквания за максималното дневно и седмично време на управление,
минималните почивки по време на работа и периодите на дневна и седмична
почивка, и на Регламент (ЕС) № 165/2014 по отношение на установяването на
местоположението чрез тахографи

ТТЕ

законодателно
предложение

2017/0121
(COD)

Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за
изменение на Директива 2006/22/ЕО по отношение на изискванията за
изпълнение и за определяне на специфични правила за командироването на
водачи в сектора на автомобилния транспорт във връзка с Директива
96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС

МТИТС

ТТЕ

законодателно
предложение

2017/0113
(COD)

Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за
изменение на Директива 2006/1/ЕО относно използването на превозни
средства, наети без шофьори, за автомобилен превоз на товари

Представен компромисен текст на Председателството, с оглед приемане на общ
подход по време на Съвет ТТЕ на 7 юни 2018 г.; поради блокиращо
малцинство, общият подход не беше постигнат по време на Съвета ТТЕ

Съвет ТТЕ, 7 юни 2018 г.

МТИТС

Селско
стопанство и
рибарство

други

2017/0308
(NLE)

Решение на Съвета относно позицията, която трябва да се заеме от името на
Европейския съюз в рамките на Съвета на министрите, създаден съгласно
Договора за създаване на Транспортната общност, във връзка с приемането на
Процедурен правилник на Съвета на министрите

Приемане на Решението

Съвет по селско стопанство и рибарство, 19 февруари 2018 г.

други

2018/0026
(NLE)

Предложение за Решение на Съвета относно позицията, която да се заеме от
името на Европейския съюз на 26-ата сесия на Ревизионната комисия на
Междуправителствената организация за международни железопътни превози
(OTIF) по отношение на някои изменения на Конвенцията за международни
железопътни превози (COTIF) и на притурките към нея

Приемане на Решението

Съвет по общи въпроси, 27 февруари 2018 г.

Приемане на Решението

Съвет по образование, младеж, култура и спорт, 23 май 2018 г.

Постигнат общ подход Проведен първи триалог с ЕП на 27 юни 2018 г.

Съвет ТТЕ, 7 юни 2018 г.

МТИТС

СОВ

МТИТС

Образование,
младеж,
култура и спорт

други

2018/0046
(NLE)
2016/0053
(NLE)

МТИТС

ТТЕ

законодателно
предложение

2017/0116
(COD)

МТИТС

ТТЕ

законодателно
предложение

2017/0237
(COD)

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно
правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт

Доклад за напредъка

Съвет ТТЕ, 7 юни 2018 г.

МТИТС

ТТЕ

законодателно
предложение

2018/0012
(COD)

Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно
пристанищни приемни съоръжения за предаване на отпадъци от кораби за
отмяна на Директива 2000/59/ЕО и за изменение на Директива 2009/16/ЕО и
Директива 2010/65/ЕС

Постигнат общ подход Преизпълнение на заложените цели

Съвет ТТЕ, 7 юни 2018 г.

МТИТС

ТТЕ

законодателно
предложение

2017/0290
(COD)

Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за
изменение на Директива 92/106/ЕИО относно създаването на общи правила за
някои видове комбиниран транспорт на товари между държавите членки

Доклад за напредъка

Съвет ТТЕ, 7 юни 2018 г.

МТИТС

ТТЕ

законодателно
предложение

2017/0291
(COD)

МВР

ПВР

законодателно
предложение

2018/0104
(COD)

МВнР

СОВ

МВнР

СОВ

МВнР

СОВ

МВнР

СОВ

други

МВнР

СОВ

законодателно
предложение

МВнР

СОВ

други

законодателно
предложение
законодателно
предложение
законодателно
предложение

Предложение за Решение на Съвета относно позицията, която трябва да се
заеме от името на Европейския съюз на 55-ата сесия на Комисията от
експерти по превоза на опасни товари към Организацията за международни
железопътни превози по отношение на някои изменения на притурка С към
Конвенцията за международни железопътни превози, приложими от 1 януари
2019 г.
Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за защита
на конкуренцията във въздушния транспорт и за отмяна на Регламент (EО) №
868/2004

Изменение на Директива 2009/33/ЕС за насърчаването на чисти и
Доклад за напредъка
Съвет ТТЕ, 7 юни 2018 г.
енергийноефективни пътни превозни средства
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА
СЪВЕТА относно засилване на сигурността на личните карти на граждани на
Предложението е публикувано на 20 април. Първото четене бе започнато от Българското
съюза и на документите за пребиваване, издавани на граждани на съюза и на
Обсъжда се в РГ „Граници“.
председателство и ще бъде продължено от Австрийското.
членовете на техните семейства, които упражняват правото си на свободно
движение.
Определяне на периода за провеждане на изборите за членове на Европейски
Приемане на решение от Съвет „Общи въпроси“ на 14 май 2018 г.
Публикуване в Официалния вестник на Европейския съюз и влизане в сила на 25 май 2018 г.
парламент (ЕП) през 2019 г.
Статут и финансиране на европейските политически партии (ЕПП) и
На заседанието на КОРЕПЕР на 21 февруари 2018 г. бе постигнат общ подход по досието.
На 26 април 2018 г. Съветът прие ревизирания текст на Регламента.
европейските политически фондации (ЕПФ)
Регламентът бе публикуван в ОВ и влезе в сила на 4 май 2018 г.
Реформа на Акта за избиране на представители в Европейския парламент чрез Текстът на Решението на Съвета бе одобрен на КОРЕПЕР на 6 юни и изпратен На 4 юли 2018 г. бе прието одобрението на ЕП. Окончателното Решение на Съвета ще бъде
всеобщи преки избори от 20 септември 1976 г.
за получаване на съгласието на ЕП
взето през м. юли 2018 г.
Решението ще бъде прието с единодушие на Европейския съвет на 28-29 юни
На проведената на 23 февруари 2018 г. Неформална среща на върха е получена широка
Състав на Европейския парламент след Брекзит
2018 г.
подкрепа за предложението на ЕП.
На заседанието на Съвет „Общи въпроси“ на 26.06.2018 г. Председателството На КОРЕПЕР на 6 юни бе постигнато споразумение между ДЧ по предложението (проект на
Европейска гражданска инициатива (ЕГИ)
обяви постигането на общ подход.
Регламент).
Конструктивният подход на Председателството позволи отблокиране на
Междуинституционално споразумение за въвеждане на задължителен
преговорите по ключовия въпрос за обхвата на Регистъра за прозрачност на На 29 януари 2018 г. се състояха първите междуинституционални преговори (kick-off meeting).
регистър за прозрачност (МИС за РП)
политическите междуинституционални преговори, които се състояха на 12 юни
Продължава при Австрийското председателство с оглед приемане до края на годината.
2018 г. в Страсбург.

МИС за по-добро законотворчество: Предложение за Всеобхватен регламент
за адаптиране на редица правни актове, предвиждащи използване на
процедурата по регулиране с контрол, към членове 290 и 291 от ДФЕС;
Предложение за Всеобхватен регламент за адаптиране на редица правни
актове в областта на правосъдието, предвиждащи използване на процедурата
по регулиране с контрол, към член 290 от ДФЕС; параграф 28 от
Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество,
свързан с разработването на необвързващи критерии за прилагането на
членове 290 и 291 от ДФЕС; проект на Практически договорености за
сътрудничество и обмен на информация по преговорите и сключването на
международни споразумения на ЕС (параграф 40 от
Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество);
Регламент за комитологията

Постигнат частичен общ подход по двете всеобхватни предложения.

На 28 юни 2018 г. в Брюксел се проведе стартиращ триалог по двете Всеобхватни
предложения на Европейската комисия. Работата продължава при Австрийско
Одобрена допълнителна позиция на Съвета по четирите елемента от позицията председателство. На 3 май 2018 г. се проведе тристранна политическа среща. На 30 май 2018
на Парламента за изработване на разграничителни критерии за прилагането на
г. в Страсбург се проведе политическа среща между преговарящите институции.
членове 290 и 291 от ДФЕС.
Председателството представи в КОРЕПЕР доклад за напредъка по това досие.

МВнР

СОВ

други

МВнР

СВнР

заключения

МВнР

СВнР

други

МВнР

СВнР/ Развитие

заключения

Интегриран подход към външните конфликти и кризи

приети

22.яну

МВнР

СВнР/ Развитие

заключения

„Инвестиции за устойчиво развитие“ и Годишен доклад за 2018 г. до
Европейския съвет относно целите на ЕС спрямо помощта за развитие

приети

22.май

МВнР

СВнР/ Развитие

заключения

Годишен доклад за изпълнението на инструментите на ЕС за финансиране на
външни дейности през 2016 г.

приети

22.май

МВнР

СВнР/ Развитие

заключения

Енергетика и развитие

приети

22.май

МВнР

СВнР/ Развитие

заключения

Специален доклад № 4/2018 относно помощта на ЕС за Бирма/Мианмар

приети

22.май

МВнР

СВнР/ Развитие

заключения

Сътрудничество на ЕС с градове и местни органи в трети държави

приети

25.юни

МВнР
МВнР
МВнР
МВнР

СВнР
СВнР
СВнР
СВнР

заключения
заключения
заключения
заключения

приети
приети
приети
приети

16.апр
25.юни
25.юни
25.юни

МВнР

СВнР/ Развитие

други

Сирия
Йемен
Сахел/Мали
Африкански рог и Червено море
Съвместна декларация на африканските, карибските и тихоокеанските
държави и ЕС по климатичните промени

Съвместна декларация, Того

1.юни

МВнР

СВнР/ Развитие

други

Модалности по Програма 2030 за стабилно развитие

МВнР

СВнР/ Развитие

други

Обучение в условията на критични ситуации и продължителни кризи

6280/18

Заключения на Съвета относно Република Молдова
Развитие на трансатлантическите отношения

Заявления на ЕС и ДЧЕС за първата редовна сесия на Управителния съвет на
Световната продоволствена програма (Рим, 26-28 февруари)
Заявления на ЕС и ДЧЕС за втората годишна сесия на Управителния съвет на
Световната продоволствена програма (Рим, 18-22 юни)
Инвестиране в устойчивото развитие: ЕС - водещ фактор при прилагането на
Дневния ред от Адис Абеба (2015-2017)

МВнР

СВнР/ Развитие

други

МВнР

СВнР/ Развитие

други

МВнР

СВнР/ Развитие

други

МВнР

СВнР/ Развитие

други

Общи послания на КОХАФА по кризата в Сахел

МВнР

СВнР/ Развитие

други

Хуманитарни приоритети на ЕС за 73-та сесия на ОСООН

МВнР

СВнР/ Развитие

други

Основни послания на ЕС за Форума на високо равнище за устойчиво
развитие, м.юли 2018 г., Ню Йорк

МТСП

ЕПСКО

законодателно
предложение

2016/0070
(COD)

Директива на Европейския Парламент и на Съвета за изменение на
Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември
1996 г. относно командироването на работници в рамките на предоставянето
на услуги (Директива за командироването на работници)

МТСП

ЕПСКО

законодателно
предложение

2017/0085
(COD)

Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно
равновесието между професионалния и личния живот на родителите и лицата,
полагащи грижи, и за отмяна на Директива 2010/18/ЕС на Съвета (Директива
за равновесие между професионалния и личния живот)

Приети
Съгласуван текст на послания за развитието на трансатлантическите
отношения, които да бъдат използвани при контакти с представители на
американската администрация (non-paper “Messages on EU-US relations for
contacts with the US Administration”).

Приети на заседание на СВнР на 26.02.2018 г.
29 май 2018 г. на заседание на РГ COTRA във формат столици

Съвместен Съвет ЕС-Куба

15.май

Комуникация на ЕК до ЕП и Съвет

18.май

Приети РГ КОХАФА

17-18 януари

Приети РГ КОХАФА

15-16 май

Работен документ на ЕК РГ КОХАФА

23.апр
12.мар

Приети РГ КОХАФА

17-18 април

Приети РГ „Програма 2030“

14.юни

Постигнато политическо споразумение с ЕП

19 март – постигнато предварително споразумение между Съвета и ЕП 11 април – одобрение
на споразумението от Корепер I 29 май – одобрение на споразумението от ЕП 21 юни – приет
окончателен текст на заседание на Съвета на ЕС, формат „Заетост и социална политика“ 28
юни – официално подписване от Съвета и ЕП

Постигнат Общ подход

21 юни – постигнат Общ подход на заседание на Съвета на ЕС, формат „Заетост и социална
политика“

МТСП

ЕПСКО

законодателно
предложение

2017/0355
(COD)

Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за
прозрачни и предвидими условия на труд в Европейския съюз (Директива за
прозрачни и предвидими условия на труд)

Постигнат Общ подход

21 юни – постигнат Общ подход на заседание на Съвета на ЕС, формат „Заетост и социална
политика“

МТСП

ЕПСКО

законодателно
предложение

2016/0397
(COD)

Предложение за Регламент на ЕП и на Съвета за изменение на Регламент
883/2004 за координация на системите за социална сигурност и Регламент
987/2009 относно процедурата за прилагане на Регламент 883/2004
(Координация на системите за социална сигурност)

Постигнат Общ подход

21 юни – постигнат Общ подход на заседание на Съвета на ЕС, формат „Заетост и социална
политика“

МТСП

ЕПСКО

законодателно
предложение

2018/0064
(COD)

Доклад за напредъка

21 юни – приет доклад за напредъка на заседание на Съвета на ЕС, формат „Заетост и
социална политика“

МТСП

ЕПСКО

законодателно
предложение

2008/0140
(CNS)

Доклад за напредъка

21 юни – приет доклад за напредъка на заседание на Съвета на ЕС, формат „Заетост и
социална политика“

МТСП

ЕПСКО

препоръка

2017/0244
(NLE)

МТСП

ЕПСКО

заключения

МТСП

ЕПСКО

заключения

МТСП

ЕПСКО

заключения

МТСП

ЕПСКО

други

2017/0305
(NLE)

МТСП

ЕПСКО

законодателно
предложение

2015/0278
(COD)

МТСП

ЕПСКО

законодателно
предложение

МТСП

ЕПСКО

законодателно
предложение

МТСП

ЕПСКО

законодателно
предложение

ЕПСКО

препоръка

МТСП

МЗХГ

МЗХГ
МВР

Селско
стопанство и
рибарство
Селско
стопанство и
рибарство
ПВР

заключения

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за
създаване на Европейски орган по труда
Предложение за Директива на Съвета за прилагане на принципа на равно
третиране на лицата без оглед на религиозна принадлежност или убеждения,
увреждане, възраст или сексуална ориентация (Директива относно равното
третиране)
Препоръката на Съвета за Европейска рамка за качествено и ефективно
чиракуване
Заключение на Съвета „Бъдещето на труда: Подход, основан на жизнения
цикъл“
Заключение на Съвета „Интегрирани политики в областта на развитието в
ранна детска възраст като средство за намаляване на бедността и насърчаване
на социалното приобщаване“
Заключения на Съвета „Свободно движение на работници — упражняването
на тази основна свобода е гарантирано, но средствата от ЕС биха могли да се
насочват по-ефективно“ (Специален доклад № 6/2018 на Сметната палата)

2016/0256
(COD)
2016/0254
(COD)
2016/0257
(COD)

Решение на Съвета относно насоки за политиките за заетост на държавите
членки
Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за
сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби
на държавите членки по отношение на изискванията за достъпност за
продукти и услуги (Европейски акт за достъпност)
Регламенти за трите агенции: Предложение за Регламент на Европейския
парламент и на Съвета относно създаването на Европейската фондация за
подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) и за отмяна на
Регламент (ЕИО) № 1365/75 на Съвета; Предложение за Регламент на
Европейския парламент и на Съвета за създаване на Агенцията на
Европейския съюз за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) и за отмяна
на Регламент № 2062/94 на Съвета; Предложение за Регламент на
Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски център за
развитие на професионалното обучение (Cedefop) и за отмяна на Регламент
(ЕИО) № 337/75

Предложение за Директива на Европейския Парламент и на Съвета за
изменение на Директива 2004/37/ЕО относно защитата на работниците от
рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на
работа (втори пакет)
Предложение за Директива на Европейския Парламент и на Съвета за
изменение на Директива 2004/37/ЕО относно защитата на работниците от
2018/081 (COD)
рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на
работа (трети пакет)
Предложение за Препоръка на Съвета относно достъпа на работниците и
2018/059 (NLE)
самостоятелно заетите лица до социална закрила
Заключения на Съвета във връзка с участието на ЕС в 13-та сесия на Форума
на ООН по горите (UNFF13), проведена в периода 7-11 май 2018 г. в Ню
Йорк, САЩ.
2017/0004
(COD)

Приета

15 март – приета на заседание на Съвета на ЕС, формат „Заетост и социална политика“

Прието

21 юни – прието на заседание на Съвета на ЕС, формат „Заетост и социална политика“

Прието

21 юни – прието на заседание на Съвета на ЕС, формат „Заетост и социална политика“

Прието

21 юни – прието на заседание на Съвета на ЕС, формат „Заетост и социална политика“

Прието – постигнато политическо споразумение

21 юни – прието на заседание на Съвета на ЕС, формат „Заетост и социална политика“

Досието е на етап триалог

Триалози – 5 март, 12 април, 15 май и 7 юни 14 технически срещи – 9 февруари, 1 март, 8
март, 19 март, 23 март, 13 април, 20 април, 3 май, 18 май, 24 май, 4 юни, 8 юни, 18 юни, 26
юни

Досието е на етап триалог

Триалози – 24 април, 22 май, 5 юни и 27 юни

Досието е на етап триалог

триалози - 17 и 23 май

Обсъждане в РГСВ

9 април – ЕК представи законодателното предложение

Обсъждане в РГСВ

13 март – ЕК представи предложението

Приети

Съветът на ЕС по земеделие и рибарство одобри Заключенията на 16.04.2018 г.

Съветът на ЕС по земеделие и рибарство одобри Заключенията на 18.06.2018 г.

заключения

Заключения на Съвета относно средносрочните стратегически приоритети на
ЕС за ФАО

Приети

заключения

Заключения на Съвета за европейско интегрирано гранично управление

Приети

Приети на Съвет „Правосъдие и вътрешни работи“ на 4 юни 2018 г.

Приети

Приети на Съвет „Правосъдие и вътрешни работи“ на 4 юни 2018 г.

Приети

Приети на Съвет „Правосъдие и вътрешни работи“ на 4 юни 2018 г.

МВР

ПВР

заключения

МВР

ПВР

заключения

Заключения на Съвета за засилване на сътрудничеството и използването на
ШИС за справяне с лица, свързани с тероризъм, включително чуждестранни
бойци
Заключения на Съвета за подобряване полицейското сътрудничество в
борбата с домашното насилие, включително и насилието над жени

Заключения по политиката на разширяване и процеса за стабилизиране и
асоцииране, вкл. ангажимент за стартиране на преговорите с Р. Македония и
Албания през 2019 г., при изпълнение на определени условия от тяхна страна

Приети

2017/0333
(APP)

Предложение за Регламент на Съвета за учредяване на Европейския валутен
фонд

Представени първоначални позиции от ДЧ на Съвета по икономически и
финансови въпроси на 23.01.2018 г. Преговорите ще продължат в рамките на
Еврогрупата.

законодателно
предложение

2017/0335
(CNS)

Предложение за Директива на Съвета за определяне на разпоредби за
повишаване на фискалната отговорност и средносрочния бюджетен подход в
държавите членки

Преговорите в работните органи на Съвета все още не са започнали.

Образование,
младеж,
култура и спорт

законодателно
предложение

2017/0102
(СОD)

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за
определяне на правната рамка на Европейския корпус за солидарност и за
На 27 юни 2018 г. КОРЕПЕР одобри пакета по досието, договорен с ЕП и ЕК.
изменение на регламенти (ЕС) No 1288/2013, (ЕС) No 1293/2013, (ЕС) No
1303/2013, (ЕС) No 1305/2013, (ЕС) No 1306/2013 и Решение No 1313/2013/EС

Проведоха се две заседания на преговори във формат „Триалог“ на 26 април и 04 юни 2018 г.
Бяха проведени и 8 технически срещи. Общият подход бе постигнат в рамките Естонското
председателство на Съвета на ЕС

ММС

Образование,
младеж,
култура и спорт

заключения

Заключения на Съвета относно ролята на младежта в преодоляване на
демографските предизвикателства в Европейския съюз

Приети

Заключенията са приети от Съвета („Образование, младеж, култура и спорт“) на 22 май 2018 г.
Публикувани в Официалния вестник на ЕС на 8 юни 2018 г.

ММС

Образование,
младеж,
култура и спорт

заключения

Заключения на Съвета за ролята на младите хора в изграждането на сигурно,
сплотено и хармонично общество в Европа.

Приети

Заключенията са приети от Съвета („Образование, младеж, култура и спорт“) на 22 май 2018 г.
Публикувани в Официалния вестник на ЕС на 7 юни 2018 г.

ММС

Образование,
младеж,
култура и спорт

заключения

Заключения на Съвета относно утвърждаването на общите ценности на ЕС
чрез спорта

Приети

Заключенията са приети от Съвета („Образование, младеж, култура и спорт“) на 23 май 2018 г.
Публикувани в Официалния вестник на ЕС на 8 юни 2018 г.

На заседания на работна група „Данъчни въпроси“ приключи разглеждането
член по член на предложението за ССТВ, както и бяха обсъдени редица
хоризонтални въпроси: въздействието върху националните данъчни приходи,
равнището на хармонизация, обхвата и гъвкавостта за държавите членки.
Представен беше първи компромис на глава IV „Амортизация на дълготрайни
активи“. Постигнато беше съгласие по ключовите разпоредби на
предложението за целите на оценка на въздействието върху националните
данъчни приходи.

Документът на председателството, изготвен в резултат на обсъждането на необходимите
текстове за извършване на оценка на ефекта върху националните приходи, беше одобрен на
заседанието на Работната група на високо равнище на 18 април 2018 г.

СОВ

заключения

МФ

ЕКОФИН

законодателно
предложение

МФ

ЕКОФИН

ММС

МФ

ЕКОФИН

законодателно
предложение

2016/0337
(CNS)

МФ

ЕКОФИН

законодателно
предложение

2017/0361
(NLE)

МФ

ЕКОФИН

законодателно
предложение

2018/0021
(NLE)

МФ

ЕКОФИН

законодателно
предложение

2018/0023
(NLE)

МФ

ЕКОФИН

законодателно
предложение

2018/0057
(NLE)

МФ

ЕКОФИН

законодателно
предложение

2018/0024
(NLE)

МФ

ЕКОФИН

законодателно
предложение

2018/0027
(NLE)

МФ

ЕКОФИН

други

Предложение за Директива на Съвета относно обща основа за облагане с
корпоративен данък

Предложение за Решение за изпълнение на Съвета за предоставяне на
разрешение на Република Малта да прилага специална мярка за дерогация от
член 287 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху
добавената стойност
Предложение за Решение за изпълнение на Съвета за предоставяне на
разрешение на Италианската република да въведе специална мярка за
дерогация от членове 218 и 232 от Директива 2006/112/ЕО относно общата
система на данъка върху добавената стойност
Предложение за Решение за изпълнение на Съвета за предоставяне на
разрешение на Унгария да прилага специална мярка за дерогация от член 193
от Директива 2006/112/ЕО на Съвета относно общата система на данъка върху
добавената стойност
Предложение за Решение за изпълнение на Съвета за предоставяне на
разрешение на Унгария да въведе специална мярка за дерогация от член 193
от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху
добавената стойност
Предложение за Решение за изпълнение на Съвета за предоставяне на
разрешение на Република Латвия да въведе специална мярка за дерогация от
член 193 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета относно общата система на
данъка върху добавената стойност
Предложение за Решение за изпълнение на Съвета за предоставяне на
разрешение на Дания да приложи специална мярка за дерогация от член 75 от
Директива 2006/112/ЕО на Съвета относно общата система на данъка върху
добавената стойност

10268/18 STAT Доклад за прилагането на чл. 27 от Правилник за персонала (географски
5 FIN 478
баланс сред служителите на институциите на ЕС)

Приети на Съвет „Общи въпроси“ на 26 юни 2018 г.

Държавите членки като цяло нямат голям интерес към досието.

Прието. Публикувано в ОВ на ЕС

Прието. Публикувано в ОВ на ЕС

Прието. Публикувано в ОВ на ЕС

Прието. Публикувано в ОВ на ЕС

Прието. Публикувано в ОВ на ЕС

Прието. Публикувано в ОВ на ЕС

Представяне и структурирано техническо обсъждане на доклада по време на
извънредно заседание на работната група поради късното публикуване на
доклада.

Извънредно заседание на РГ „Правилник за персонала“ на 27.06.2018 г.

6004/1812809/1
7 + ADD 1 COM(2017) 589
final +
SWD(2017) 332
final
9313/18 + ADD
1
(COM(2018) 33
8 final +
SWD(2018) 251
final)

Документ за обобщаване на дискусиите, отразяващ получените коментари и
представящ позицията на Съвета относно насоките, в които следва да работи
Европейската комисия по изменението на Регламент 883/2013

Три ревизирани варианта на компромисен документ по позицията на Съвета относно
бъдещото изменение на Регламента за ОЛАФ, като последният ревизиран вариант беше
представен и одобрен от КОРЕПЕР на 21.02.2018 г.

МФ

ЕКОФИН

законодателно
предложение

МФ

ЕКОФИН

законодателно
предложение

ЕКОФИН

законодателно
предложение

9539/18 + ADD
1 + ADD 2
(COM(2018) 38 Предложение за Регламент на Европейския парламент и Съвета за създаване
6 final +
на Европейска програма за борба с измамите за периода 2021-2027 г
SWD(2018) 294
final)

Представяне на предложението на Европейската комисия и първоначален
обмен на мнения

Заседание на РГ „Борба с измамите“ на 11.06.2018 г.

законодателно
предложение

9589/18 + ADD
1 + ADD 2
(COM(2018) 36
Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за
9 final +
създаване на Програма за обмяна, подкрепа и обучение за защита на еврото
SWD(2018) 281
срещу фалшифициране за периода 2021-2027 г. („Перикъл“ IV)
final) 9625/18
(COM(2018) 37
1 final)

Представяне на предложението на Европейската комисия и първоначален
обмен на мнения

Заседание на РГ „Борба с измамите“ на 11.06.2018 г.

Предложение за Директива относно общата система на данъчно облагане на
плащанията на лихви и авторски и лицензионни възнаграждения между
свързани дружества от различни държави членки (преработен текст)

МФ

МФ

ЕКОФИН

МФ

ЕКОФИН

законодателно
предложение

МВнР

СВнР

ОВППС Решения
и Регламенти на
Съвета

МВнР/MO

СВнР/Отбрана

Решение

МВнР/MO

СВнР/Отбрана

Решение

МВнР/MO

СВнР/Отбрана

Заключения

10246/18 (ST)

МВнР/MO

СВнР/Отбрана

Документ

10312/18 (ST)

2011/0314
(CNS)

2018/340
(CFSP)

Изменение на Регламент 883/2013 на ЕП и Съвета относно разследванията,
провеждани от Европейската служба за борба с измамите

Предложение за Регламент на Европейския парламент и Съвета за изменение
на Регламент 883/2013 г. относно разследванията, провеждани от
Представяне на предложението на Европейската комисия и първоначален
Европейската служба за борба с измамите, касаеш сътрудничеството с
обмен на мнения
Европейската прокуратура и ефективността на разследванията на ОЛАФ

Решения и Реглменти на Съвета в областта на ОВППС - санкционни режими,
продължаване на мандати на ОПСО мисии, постоянно структурирано
сътрудничество (ПСС) и др. (общо 110)
Списък с проекти, които ще се изпълняват в рамките на Постоянното
структурирано сътрудничество
Общи правила за управление на проекти по Постоянното структурирано
сътрудничество
Заключения на Съвета по сигурността и отбраната в контекста на Глобалната
стратегия на ЕС

Заседание на РГ „Борба с измамите“ на 11.06.2018 г.

Проведена е стратегическа дискусия на високо ниво, в резултат на което е
постигнато съгласие постигането на споразумение по преработената директива
(без клауза за минимално ефективно данъчно облагане да бъде отложено до
Заседание на Работната група на високо равнище на 28.02.2018 г.
момента, в който ще са приключили обсъжданията върху проучването на
координирана защитна мярка на ЕС, основаваща се на критериите на Кодекса
за поведение – данъчно облагане на предприятията.
Приети от Съвета на ЕС

януари-юни 2018

Прието Решение на Съвета

Прието на СВнР/Отбрана на 6 март 2018

Прието Решение на Съвета

Прието на СВнР/Отбрана на 25 юни 2018

Приети

Прието на СВнР/Отбрана на 25 юни 2018

Военни изисквания за военната мобилност в/извън ЕС

Приети

Прието на СВнР/Отбрана на 25 юни 2018

Беше постигната договореност с ЕП по всички въпроси от технически характер
и беше приет мандат от Корепер за приключване на преговорите по поправките Проведоха се два триалога на 25 април и 22 май 2018 г.
на ЕП, които се отнасят до институционални въпроси.

МВнР

СОВ

законодателно
предложение

2017/0328
(COD)

Предложение за регламент за изменение и допълнение на Регламент
726/2004, що се отнася до местоположението на Европейската агенция по
лекарствата.

МВнР

СОВ

законодателно
предложение

2017/0326
(COD)

Беше постигната договореност с ЕП по всички въпроси от технически характер
Предложение за регламент за изменение и допълнение на Регламент
и беше приет мандат от Корепер за приключване на преговорите по поправките Проведе се един триалог на 05 юни 2018 г.
1093/2010, що се отнася до местоположението на Европейският банков орган.
на ЕП, които се отнасят до институционални въпроси.

