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Лаура Кьовеши е първият
европейски главен прокурор
Европейският парламент и Съветът на
Европейския съюз се съгласиха г-жа Лаура Кодруца Кьовеши да бъде назначена
като първия европейски главен прокурор.
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сембург, а мандатът на г-жа Кьовеши
ще бъде седем години без възможност
за подновяване. Тя ще отговаря за организирането на работата на Европейската прокуратура: ще я представлява, ще
ръководи дейността и ще носи отговорност за ефективното функциониране.
Комисарят по въпросите на бюджета и
човешките ресурси Гюнтер Йотингер
и комисарят по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете Вера Йоурова се
изказаха от името на Комисията.
Комисар Йотингер заяви: „Европейската комисия работи усилено, за да гарантира, че всяко евро от бюджета на ЕС
се разходва съгласно правилата и носи
европейска добавена стойност. Това означава също така да се води ефективна
борба с измамите, засягащи бюджета на
ЕС. Досега Европейската служба за борба с измамите (OLAF) имаше съществена роля в постигането на тази цел. Тя ще
продължи своята дейност като независима разследваща служба, допринасяща
за възстановяването на дължими средства, както и за прилагането на други
мерки за защита.

Ежегодно в цяла Европа националните бюджети губят приходи от ДДС в
размер на най-малко 50 милиарда евро
поради трансгранични измами. Европейската прокуратура ще бъде независима и децентрализирана прокурорска
служба на Европейския съюз с компетентност да разследва и преследва по
наказателен ред престъпленията против
бюджета на ЕС, като например измами,
корупция или тежки трансгранични измами с ДДС, както и да предава на съд
извършителите на такива престъпления. Регламентът за създаване на Европейската прокуратура по процедурата
за засилено сътрудничество беше приет
на 12 октомври 2017 г. и влезе в сила на
20 ноември 2017 г. На този етап участват
22 държави от ЕС. Седалището на Евро- Европейският прокурор ще гарантира
пейската прокуратура ще бъде в Люк- укрепването на действията на равнище
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Съюз и реалното изправяне пред съд на лицата, извършили престъпления във вреда на бюЕК и СЗО
джета на Съюза. Пожелавам на новоизбрания
в подкрепа на ваксинирането
главен прокурор успех в преодоляването на
предизвикателствата, пред които е изправена. На 12 септември в Брюксел Европейската коКакто Европейската комисия, така и OLAF ще мисия и Световната здравна организация
помагат активно в предстоящите задачи.”
(СЗО) са домакини на първата Глобална среща
на високо равнище за имунизациите. Целта е
да се ускорят действията в световен мащаб за
прекъсване разпространението на предотвратими чрез имунизация болести и да се окаже
отпор на дезинформацията по отношение на
ваксините в цял свят.
Председателят на Европейската комисия ЖанКлод Юнкер заяви: Няма извинение за това в
развит свят като нашия деца все още да умират
от болести, които отдавна трябваше да бъдат
изкоренени. По-лошото е, че решението е в
ръцете ни, но не го използваме на сто процента. Благодарение на имунизациите годишно се
Комисар Йоурова заяви: „Постигнатото съгла- избягват 2 до 3 млн. смъртни случая, като ако
сие показва недвусмислено, че ЕС гледа сери- световното имунизационно покритие се подоозно на борбата с финансовите престъпления бри, може да бъде спасен животът на още 1,5
и на защитата на парите на данъкоплатци- млн. души.
те. Европейската прокуратура представлява Днешната среща на високо равнище е възможединствена по рода си структура за отдаване ност да предприемем действия за преодоляна приоритетно внимание на борбата с тран- ване на пропуските. Комисията ще продължи
сграничните престъпления и за гарантиране, да работи с държавите от ЕС като част от наче нито едно престъпление срещу бюджета ционалните им усилия и с нашите партньори,
на ЕС няма да остане ненаказано. Тя отгова- които са днес сред нас. Предизвикателството
ря на исканията на европейските граждани и е глобално; трябва да го преодолеем заедно и
предоставя на европейските прокурори нови сега.
амбициозни инструменти за разследване и
наказателно преследване на тези престъпления на европейско равнище. Приветствам
постигането на съгласие за назначаването на
г-жа Кьовеши като първия европейски главен
прокурор. Уверена съм, че г-жа Кьовеши ще се
справи много добре в ролята на ръководител
на Европейската прокуратура. Постигнатото
съгласие прави възможно създаването на новата служба до края на 2020 г., както бе планирано. Комисията ще продължи да бъде твърд
поддръжник на колективните усилия за борба
с измамите и корупцията в ЕС.”
Д-р Тедрос Адханом Гебрейесус, генерален директор на Световната здравна организация,
Източник: Европейска комисия
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заяви: След много години на напредък днес
се намираме в една критична повратна точка.
Морбилито се завръща, а всяко десето дете
все още няма пълния набор основни ваксини,
поставяни в детска възраст. Можем и трябва
да възстановим темповете си. Ще успеем обаче единствено ако ползите от ваксините са за
всички и ако правителствата и партньорите
инвестират в имунизацията като право за всеки, а и като социално благо. Дошъл е моментът
да умножим усилията си в подкрепа на ваксинацията като основен елемент на всеобщото
здраве.

При откриването на форума председателят
на ЕК Жан-Клод Юнкер и д-р Тедрос призоваха спешно да бъдат умножени усилията за
спиране на разпространението на болестите,
предотвратими чрез ваксинация, например
морбили. През последните 3 години 7 държави, сред тях и 4 от европейския регион, са
загубили статута си на държави, изкоренили
морбилито. Новите епидемии се дължат пряко
на пропуските в имунизационното покритие,
включително сред тийнейджърите и възрастните, които никога не са преминали през пълния цикъл на имунизация.
За да може да се преодолеят ефикасно пропуските в имунизационното покритие, форумът изследва множеството препятствия пред
ваксинацията, включително права, законова
уредба и достъп, наличие, качество и удобство
на услугата, социални и културни норми, ценности и подкрепа, лична мотивация, нагласи,
знания и умения.
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Европейската комисия и Световната здравна
организация призоваха също така за повече
подкрепа за Глобалния алианс за ваксините
(GAVI). GAVI има централна роля за постигането на глобалните имунизационни цели в
държавите с най-малко ресурси в света.
Новите модели и възможности за ускоряване
на разработването на ваксини също са част от
програмата на Срещата на високо равнище за
имунизациите, заедно с механизмите, които да
гарантират, че имунизацията е приоритет на
общественото здраве и всеобщо право.
СЗО обяви разколебаността по отношение на
ваксините, включително пасивността и липсата на увереност и удобство, за една от десетте
заплахи пред здравето в световен мащаб през
2019 г. Ваксините са безвредни и ефикасни и
са основа на всяка силна система за първична
здравна грижа.
В световен мащаб 79 % от хората смятат, че
ваксините са безвредни, а 84 % — че те са ефикасни, разкрива изследването Wellcome Global
Monitor, чийто фокус е върху това какви са
нагласите на хората по света по отношение
на науката и основните здравни проблеми.
От доклада „Състояние на доверието във ваксините в ЕС“ обаче става ясно, че отказът от
ваксини се засилва в много държави от ЕС поради ниското ниво на доверие в безвредността
и ефикасността на ваксините в световен мащаб. Липсата на доверие е причина за по-лошото имунизационно покритие, което пък е
от основно значение за създаването на групов
имунитет. Влошаването на имунизационното
покритие води до увеличение на случаите на
заболяване.
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Според изследване „ Евробарометър“ от април
т. г. почти половината от гражданите на ЕС (48
%) считат, че ваксините често могат да доведат до сериозни странични ефекти, докато 38
% смятат, че те могат да причинят заболяванията, от които трябва да предпазват, а 31 % са
убедени, че те могат да отслабят имунната система. Тези цифри са резултат и от засиленото
разпространение на дезинформация относно
ползите и рисковете от ваксините чрез цифрови и социални медии.
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силване на сътрудничеството в борбата срещу
болести, предотвратими чрез ваксинация, и
съвместното действие на ЕС за ваксинацията
имат дългосрочно отражение върху здравните
системи и общностите.
Източник: Европейска комисия

Благодарение на ЕС - мляко, плодове и
зеленчуци е училищата

С началото на новата учебна година ще се възобнови схемата на ЕС за предлагане на плодове, зеленчуци и млечни продукти в училищата в участващите държави от ЕС за периода
2019—2020 г.
Схемата на ЕС за хранене в училищата има за
цел да насърчава здравословния и балансиран
режим на хранене чрез предлагането на плодове, зеленчуци и млечни продукти, както и чрез
образователни програми в областта на селското стопанство и доброто хранене.
През учебната 2017—2018 г. от тази програма
За изтеклите месеци на 2019 г. докладваните се възползваха над 20 милиона деца, т.е. 20 %
случаи на морбили в света са достигнали най- от децата в целия Европейски съюз.
високия си брой от 2006 г. насам. Активизирането на морбилито, което започна през 2018
г., продължи и през 2019 г., като през първите
шест месеца на годината само в европейския
регион на СЗО са отчетени 90 000 случая на
болестта и над 365 000 по цял свят. Броят на
случаите за полугодието вече надвишава общия годишен брой за всяка една от годините
след 2006 г.
Напредъкът към всеобщо здравно осигурява- Комисарят на ЕС по въпросите на земеделиене и цел 3 от целите за устойчиво развитие — то и развитието на селските райони Фил Хо„Осигуряване на здравословен живот и насър- ган заяви: „Важно е още от ранна възраст да
чаване благосъстоянието на всички във всяка се придобият навици за здравословно храневъзраст“ — са сред приоритетите на Европа и не. Благодарение на схемата на ЕС за хранене
света. СЗО, нейните държави членки и Евро- в училищата нашите млади граждани не само
пейският съюз предприеха решителни стъпки се радват на качествени европейски продукти,
за премахване на пропуските в имунизациите, а и научават повече за храненето, селското стокоито са отворена врата за съответните боле- панство, производството на храни, както и за
сти. Дейностите, които се изпълняват по Ев- свързаната с всичко това усилена работа.“
ропейския план за действие на СЗО в областта Всяка учебна година за схемата се заделят
на ваксините, препоръката на Съвета за за- общо 250 млн. евро. За учебната 2019—2020
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г. 145 млн. евро са заделени за плодове и зеленчуци и 105 млн. евро – за мляко и млечни
продукти. Въпреки че участието в схемата е
доброволно, всички държави членки на ЕС избраха да участват в някоя част на схемата или
в цялата схема. През март 2019 г. Европейската комисия одобри средствата, които да бъдат
разпределени на всяка държава от ЕС, участваща в схемата предстоящата учебна година.
Държавите могат да допълнят предоставената
от ЕС субсидия с национални средства.

евродепутатите. Общият брой на въпросите за
всяко изслушване е 25. Времето е разпределено
както следва: една минута за въпрос, последвана
от отговор на кандидата в рамките на 3
минути. Предвидена е възможност за кратки
уточняващи въпроси от евродепутатите.
Ако портфолиото на кандидат за еврокомисар
попада изцяло в компетенциите на една
парламентарна комисия, то в изслушването
ще участва само тази комисия (отговорна
комисия). В изслушванията могат, обаче, да
участват и повече от една парламентарни
комисии. В тези случаи кандидатът ще
бъде изслушан съвместно от тези комисии
(съвместни комисии) или от асоциирани
комисии с припокриващи се компетенции.
Председателят
и
координаторите
на
политическите групи в парламентарните
комисии, отговорни за всяко изслушване, ще
проведат заседание веднага след изслушването
(или
на
следващата
сутрин,
когато
изслушването се е състояло вечерта), за да
оценят представянето на съответния кандидат
Държавите членки сами решават как да при- за комисар.
лагат схемата, т.е. какъв вид продукти ще получават децата или на каква тема ще бъдат
въведените образователни мерки. Все пак
продуктите трябва да бъдат избирани в зависимост от здравните и свързаните с околната
среда фактори, както и според тяхната сезонност, разнообразие и наличност.
Източник: Европейска комисия

Как ще бъде определен новия колеж
на Европейската комисия
Изслушванията на кандидатите за комисари
ще се проведат в периода 30 септември
– 8 октомври. Подробния график на
изслушванията ще бъде публикуван на този
линк.
Всяко изслушване е с продължителност 3
часа. Изслушването започва с 15-минутно
встъпително
изявление
на
кандидата
за комисар, последвано от въпроси на

В рамките на 24 часа след като завършат
оценяването на кандидата, координаторите
трябва да изпратят конфиденциално писмо
до Съвета на председателите на комисии, в
което се заявява дали кандидатът притежава
качествата да стане член на колегията от
комисари и да изпълнява възложените му
задачи.
Координаторите в комисиите могат с
консенсус да препоръчат кандидат за
5
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комисар за одобрение от евродепутатите
на пленарно заседание. Ако мненията им се
различават, ще бъде необходима подкрепата
на координаторите, представляващи поне 2/3
от членовете на парламентарната комисия.
Ако координаторите не могат да постигнат
мнозинство от 2/3, те ще трябва първо
да поискат допълнителна информация
под формата на писмени въпроси. Ако
останат неудовлетворени от отговора, те
ще възобновят изслушването (за не повече
от 1,5 часа), за да изяснят неразрешените
въпроси. Възобновяването на изслушването
подлежи на одобрение от Председателския
съвет (председателя на ЕП и лидерите на
политическите групи).

След това координаторите трябва да одобрят
кандидата за комисар с мнозинство от поне
2/3. Ако не успят, председателят трябва да
свика заседание на парламентарната комисия
и да проведе тайно гласуване за пригодността
на кандидата, при което се изисква обикновено
мнозинство, за да бъде препоръчан за
одобрение от ЕП.
На 15 октомври Съветът на председателите
на комисии ще оцени резултатите от всички
изслушвания и ще предаде своите заключения
на Председателския съвет.
Председателският
съвет
ще
направи
окончателната
оценка
и
ще
обяви
изслушванията за закрити на 17 октомври,
след като анализира писмата за оценка на
компетентните комисии и препоръката на
Съвета на председателите на комисии.
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След
закриването
на
изслушванията
Председателският
съвет
разрешава
публикуването на всички писма за оценка.

След приключване на изслушванията
избраният председател на Комисията Урсула
фон дер Лайен ще представи на Европейския
парламент пълния състав на Комисията
(колежа на комисарите) и програмата си.
Нейното изявление ще бъде последвано от
дебат и всяка политическа група или поне
една двадесета от членовете на Парламента
(нисък праг) може да внесе предложение за
резолюция.
Гласуването на пълния състав на Комисията
се предвижда да се проведе на 23 октомври.
За да бъде избрана, Комисията се нуждае от
съгласието на Парламента (с мнозинство от
подадените гласове). След като бъде избрана
от Парламента, Комисията официално се
назначава от Европейския съвет, като действа
с квалифицирано мнозинство.
Източник: Европейски парламент

Кампания
„#TimeForInspiringStories2018”
Програма „Европа за гражданите” 2014-2020
цели да насърчи европейските граждани
да вземат активно участие в развитието на
Европейския съюз. Чрез финансиране на
проекти и дейности, програмата спомага
за създаването на устойчиви мрежи за
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взаимодействие,
популяризира
общата
история и споделените ценности на Европа,
развива чувството за европейска идентичност
и гражданската ангажираност.
#TimeForInspiringStories2018
(#ВремеЗа
ВдъхновяващиИстории2018) е инициатива
на Национален център за контакт по
програма „Европа за гражданите“, която
представя 11 водещи български проекти,
избрани през 2018 г. Идеята за нея се зароди
в резултат на положителната обратна връзка
за информационната кампания „Успешните
български проекти 2014-2017“, избрани
за финансиране от програма „Европа за
гражданите“.
Целта на информационната кампания е
да популяризира успешния опит и добри
практики на българските бенефициенти,
както и да стимулира по-широкото българско
участие в програма „Европа за гражданите“.
Чрез различни публикации, отразяващи
многообразието от дейности по проектите,
кампанията цели да привлече вниманието
към активните български местни власти и
неправителствени организации и да поощри
тяхната ангажираност за подобряване
условията на гражданско и демократично
участие и по-доброто познаване на
европейската история.
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Проект „Citizens’ Reflections on the Future
of Europe” се координира от колегите ни от
Европейски информационен център – Велико
Търново.
Проектът разглежда най-важните европейски
политически теми, заложени в Бялата книга
за бъдещето на Европа и документите за
размисъл.
Чрез организирането на местни форуми
(Граждански консултативни съвети), проектът
дава възможност на гражданите на 8 европейски
града да проучат как специфичните области на
политиката, основани на темите на социална
Европа, глобализацията и миграцията,
икономическия и паричен съюз, финансите
на ЕС, отбраната на ЕС, дигитална Европа,
младежта, оказват влияние върху местната
и регионалната социална среда, в която
живеят гражданите, и как те ще се отразят на
ежедневието в Европа като последица от петте
сценария.

Местните открития и разсъждения ще бъдат
обсъдени по време на 8 международни
граждански форума в 8 местни общности.
Резултатите ще бъдат публично представени в
8-те общности и ще бъдат обсъдени с местни,
национални и европейски политици.
Повече информация за проекта и другите
успешни истории може да откриете на този
7
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адрес, а видео с полезни насоки от колегите ни част от предаването на ИЦ Европа Директно
от ИЦ Европа Директно – Велико Търново са - Стара Загора, тя посочи някои основни
достъпни тук.
правила, които велосипедистите трябва да
спазват като участници в движението, за да
Източник: Национален център за контакт ECP Bulgaria
избегнат нежелани инциденти.

Европейска седмица на мобилността в
Стара Загора
Информационен център Европа Директно
- Стара Загора традиционно отбеляза
Европейската седмица на мобилността, която
се провежда всяка година между 16 и 22
септември в целия Европейски съюз и редица
други страни, приели идеята за устойчива
градска мобилност като част от техните
Новото тази година, беше специално
усилия за преодоляване на замърсяването и
изработена фоторамка, с логата и мотото на
задръстванията в големите градове.
инициативата. Тя посети няколко училища в
града, където бе посрещната жизнерадостно
и с огромен интерес от страна на ученици
от IV-VI клас, които са сред най-рисковите
участници в движението. За да могат да се
снимат, те трябваше да отговорят правилно
на бърз въпрос за безопасност на движението
и получаваха стикер и брошура с кратки
инструкции за използване на велосипед.
Фоторамката беше и специалeн гост на TEDxStaraZagora: Пробуждане, което се проведе на
14 септември в Кукления театър в Стара Загора.
В навечерието на Европейската седмица на
мобилността, част от гостите и участниците
проявиха съпричастност към инциативата и
се снимаха за спомен. Всички присъстващи
получиха информационни материали, относно
Партньор отново беше сектор “Пътна полиция”
историята и принципите на седмицата, както
към ОД на МВР в лицето на полицейски
и карта с велоалеите в Стара Загора.
инспектор Грозданка Андреева. Този път, като

Издание на Европейския информационен
център Europe Direct - Стара Загора
За контакти:
Стара Загора 6000
бул. “Генерал Столетов” 127
тел. (042) 605007, факс (042) 638075
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europedirect@szeda.eu
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Полезни връзки

Европейски Парламент http://www.europarl.europa.eu
Представителство на Европейската комисия в България
http://ec.europa.eu/bulgaria
Безплатна телефонна линия от всички точки на
Европейския съюз 00800 6 7 8 9 10 11
Съфинансирано от Европейския съюз
Информацията и мненията, публикувани тук, не отразяват
задължително официалните становища на Европейската комисия.
Нито Европейската комисия, нито което и да е лице, действащо от
името на Комисията, не носи отговорност за начина, по който горната
информация може да бъде използвана.

