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ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
ЕВРОПА ДИРЕКТНО – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ПРЕДЛАГА:
Отговори на въпроси, свързани с институциите, политиките, програмите на
ЕС
На място в офиса, по телефон, електронна поща;
Свободен достъп до компютър за самостоятелно търсене на информация;
Ползване на място на печатни издания, свързани с ЕС;
Възможност за гледане на директни предавания от европейските
институции чрез програмата Europe by Satellite;
Да получавате актуална информация от бюлетина или сайта на центъра;
Организирани посещения в центъра с образователна цел;
Обадете се, елате на място, пишете
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ПРОСТРАНСТВО НА ПРАВОСЪДИЕ И ОСНОВНИ ПРАВА, ИЗГРАДЕНО ВЪРХУ
ВЗАИМНО ДОВЕРИЕ
ПОДОБРЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ЗАКОНИ
ЕС иска да осигури „правосъдие за гражданите и правосъдие за растеж“. В Европа
на отворените граници все повече хора живеят, работят, учат или развиват
стопанска дейност в други страни от ЕС. Съюзът улеснява гражданите да
упражняват правата си, като създава истинско европейско пространство на
правосъдие, стреми се да укрепи взаимното доверие между съдилищата и
администрациите в 28-те държави членки, за да признават взаимно съдебните
си решения.
По-доброто
регулиране
гарантира,
че
политиките се изготвят, прилагат и преразглеждат
по открит и прозрачен начин, въз основа на найдобрите съществуващи научни доказателства и с
подкрепата на заинтересованите страни. По-доброто
регулиране обхваща целия цикъл на политиката —
разработване и изготвяне, приемане, изпълнение,
прилагане, оценяване и преразглеждане. На всеки
етап от този цикъл съответстват конкретни
принципи, цели, инструменти и процедури, с които
да се гарантира, че ЕС извършва най-доброто
възможно регулиране.
Със своята Програма за пригодност и резултатност на регулаторната рамка
(REFIT) Комисията се стреми законодателството на ЕС да носи ползи на
гражданите и предприятията по ефективен начин и при минимални разходи.
REFIT има за цел законите на ЕС да са опростени, да се премахне излишната
тежест и да се адаптира съществуващото законодателство, без да се правят
компромиси с целите на политиката.
Как се опростяват законите?
Всяка година се дава начало на набор от инициативи за опростяване в
рамките на програма REFIT, като се използват предложенията и коментарите на
отделни лица, предприятия, НПО, национални органи и други заинтересовани
страни. Опростяването може да бъде под различна форма:
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кодификация: всички изменения на даден правен акт, направени през
годините, се включват в един-единствен нов акт, което води до намаляване на обема и
сложността;

преработване: наподобява кодификацията, но в този случай самият правен
акт се изменя едновременно с включването на предходните изменения в един-единствен
консолидиран текст;

отмяна: премахване на ненужни и неподходящи закони;

клаузи за преглед/изтичане на срока на действие: извършва се преглед
на законите или те автоматично прекратяват действието си след определен период;

преразглеждане: извършва се промяна в законите, за да продължат да
бъдат актуални;

директиви са заменят с регламенти, така че за всички граждани на ЕС
да се прилагат еднакви правила и националните правителства да не могат да добавят
допълнителни изисквания;

закони, които все още са в процес на изготвяне, се оттеглят, ако
загубят актуалността си вследствие на научния или техническия напредък или ако вече не
са в съответствие с новите цели на политиката;

правно обвързващи разпоредби се заменят с по-леки алтернативи,
като например доброволни споразумения (саморегулиране, съвместно регулиране).

По-доброто регулиране обхваща целия цикъл на политиката.
Преди ЕС да предприеме действия, Комисията
публикува пътни карти и оценки на въздействието
от етапа на създаване, в които се описват планирани
нови инициативи и оценки на съществуващо
законодателство. В пътните карти за нови важни
инициативи се описва проблемът, който трябва да
бъде преодолян, и целите, които трябва да бъдат
постигнати. Също така в тях се обяснява защо са
необходими действия на европейско равнище и
каква е тяхната добавена стойност и се посочват
алтернативни варианти на политиката. В оценките на въздействието се
разглеждат потенциалните икономически, социални и екологични последствия от
предложените варианти за действие.
След като Комисията е приела дадено предложение, всеки гражданин или
заинтересована страна разполага с 8 седмици, за да предостави обратна
информация или да направи предложения, които ще бъдат включени в
законодателните дебати в Парламента и в Съвета.
Този прозрачен подход се прилага и за вторичното законодателство под
формата на делегирани актове и актове за изпълнение. За първи път проектите на
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мерки, които изменят или допълват действащо законодателство или които
съдържат специфични технически разпоредби, са достъпни за обществеността в
продължение на 4 седмици преди приемането им. Това дава възможност на
заинтересованите страни да направят коментари преди приемането на мерките от
Комисията или от експерти от държавите членки.
В хода на действията на ЕС, след като са били прилагани през достатъчно
дълъг период от време, инициативите се оценяват, за да се провери тяхната
резултатност.
Как можете да участвате? Какво намирате зa обременяващо? Какво
според Вас трябва да бъде подобрено?
ЕС ще се радва да научи Вашите мнения за съществуващи закони и
инициативи чрез формуляра за обратна връзка „Облекчете товара“. Използвайте
онлайн формуляра, за да споделите как според Вас законите на ЕС могат да
станат по-ефективни и по-рационални. Комисията ще разгледа предложенията Ви
и може да ги използва при набелязването на действия за опростяване и
намаляване на тежестта в рамките на програмата REFIT.

“Целта на по-доброто регулиране е да гарантира, че ще постигнем
амбициозните цели на политиките, които сме си поставили, по най-ефикасния
начин.“
Франс Тимерманс, Първи заместник-председател
По-добро законотворчество, междуинституционални отношения,
върховенство на закона и Харта на основните права

Полезни връзки:
Европейска комисия: Оценяване и подобряване на съществуващите закони
Европейска комисия: Правосъдие
Европейски портал за електронно правосъдие

Източник на изображенията: Европейски съюз
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2016 EESC Civil Society Prize - Migrants
Краен срок: 9 септември 2016 г., 23,59 ч.
Тема на Наградата на ЕИСК (EESC - European Economic and Social
Committee) за гражданското общество за 2016 г.: „Мигранти“.
Конкретната цел на НАГРАДАТА НА ЕИСК ЗА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО
ЗА 2016 г. - Отличие за изключителни постижения в инициативи на гражданското
общество, която се връчва ежегодно, е да се отличат и поощрят инициативи и
постижения на организации на гражданското общество и/или на отделни
личности, които са допринесли значително за насърчаването на европейската
идентичност и интеграция.
Общата цел е да се популяризира приносът на организации на гражданското
общество и/или на отделни личности за формирането на европейска идентичност
и гражданство като основа за общите ценности, на които се гради европейската
интеграция.
В конкурса за Наградата за гражданското общество на ЕИСК могат да
участват организации на гражданското общество, официално регистрирани в
Европейския съюз, които работят на местно, регионално, национално или
европейско равнище. Конкурсът е открит и за отделни лица.
Източник: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activitiescivil-society-prize-2016
Спорт: Покана за представяне на предложения за насърчаване на HEPA
мерки и действия в политиката за бежанците
Краен срок: 9 септември 2016 г.
Обща цел на поканата е насърчаването на здравето и физическата
активност (health-enhancing physical activity - HEPA) в ЕС и националната
политика.
Конкретна цел е насърчаването на по-широк достъп до практикуването на
спорт и физически дейности от бежанци.
Проектите трябва да включват местни спортни организации и да вземат
предвид равенството между половете. Един проект трябва да включва най-малко
100 бежанци.
Общият бюджет, предназначен за съфинансирането на проекти, възлиза на
600 000 евро.
Максималният размер за всеки грант ще бъде 60 000 евро.
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Приносът на ЕС не може да надвишава 80% от общите допустими разходи
по проекта.
Източник: http://ec.europa.eu/sport/calls/2016
Фотоконкурс на Cedefop
Краен срок: 11 септември 2016 г.
Инициатива на Cedefop - Европейския център за развитие на
професионалното обучение, като втори етап от програмата "Младежта в областта
на образованието и обучението", фотоконкурсът има за цел да стимулира
участниците да покажат как виждат себе си в своето училище или работа.
Темата на фотоконкурса, организиран от Cedefop, е "Младежта в областта на
образованието и обучението".
Всичко, което трябва на гражданите за участие, е фотоапарат, акаунт в
Instagram, и да са граждани на ЕС на възраст между 18 до 30 години.
Победителите ще бъдат поканени да посетят Cedefop в Солун (Гърция) и да
бъдат част от първия уикенд на 57-ия Международен филмов фестивал в Солун.
Източник: http://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/takepart-second-phase-cedefopphotoaward

Покана по Програма LIFE по двете под-програми - за Околна среда и за
действия по Климата
Краен срок: септември 2016 г. - различна дата за различните подпрограми и видове проекти
За подпрограмата за околната среда тази покана ще предостави грантове за
дейности по "традиционни" проекти, подготвителни проекти, интегрирани
проекти, проекти за техническа помощ.
Предложенията могат да подават от юридически лица, регистрирани в ЕС.
Кандидатите могат да се разделят на три вида бенефициенти: (1) публични
органи, (2) частни търговски организации и (3) частни нетърговски организации
(включително НПО).
Индикативният общ бюджет за безвъзмездни средства за дейности на
проекта за настоящата покана е 337 536 184 Евро. От тях се предвиждат 273 936
184 Евро за под-програмата за Околна среда и 63,6 милиона евро - за подпрограмата за действия по Климата. Най-малко 55% от бюджетните ресурси,
разпределени за проекти за действие в рамките на под-програмата за околната
среда, се отделят за проекти, подкрепящи опазването на природата и
биологичното разнообразие.
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Източник:
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2016/index.htm

Програма REC на ЕК: Популяризиране и защита на правата на хората с
увреждания
Краен срок: 16 септември 2016 г.
ЕК приема предложения в рамките на Rights, Equality and Citizenship
Programme (REC) в следните приоритетни области: Достъпност; Участие;
Равенство; Заетост; Образование; Социална защита; Здраве; Външни действия;
Информация за източници на финансиране.
Общият бюджет, предназначен за съфинансирането от ЕС на проекти по
настоящата покана, възлиза на 3 млн. евро.
Комисията очаква да финансира 8 предложения.
Източник:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=494&furtherC
alls=yes

Награда на ЕС за културно наследство и Europa Nostra Awards 2017
Краен срок: 1 октомври 2016 г.
Наградата на Европейския съюз за културно наследство / Europa Nostra
Awards е най-престижната награда на Европа в областта на културното
наследство. Всяка година тя отличава най-забележителните постижения от цяла
Европа. Тя отличава постиженията на архитекти, занаятчии, експерти на
културното наследство, доброволци, училища, местни общности, собственици на
наследство и медии. Тя стимулира творчеството и иновациите, чрез силата на
примера.
През 2017 г. наградите ще бъдат връчени на до 30 проекти и инициативи в
четири категории. До седем от тях ще получат Grand Prix като победители и по 10
000 евро. Един ще получи награда на публиката.
Източник: http://www.europanostra.org/apply-for-an-award-2017/
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Петмесечен стаж в Комитета на регионите
Краен срок: 16 февруари и на 16 септември
Целта на стажа е да даде създаде представа относно същността и
проблемите на европейската интеграция, да предаде практично познание за
работата на отделите на Комитета на регионите, да даде възможност на
служителите да добият опит и да развият и приложат на практика знанието, което
са натрупали в течение на обучението или професионалната си кариера.
Стажантите трябва да са граждани на страните-членки на ЕС, като
ограничен брой граждани на държави извън Съюза също може да бъде приет.
Кандидатите трябва да са университетски дипломанти или да притежават
диплома, отговаряща на университетските степени. Те могат да бъдат в края на
обучението си или поне да са завършили трети курс, като докажат това със
съответния документ. Стажът е отворен и за служители на обществения и частния
сектор, които имат университетска степен или еквивалентна диплома, или са
извършвали поне за три години консултантска работа. Възрастовата граница за
стажантите е 30 години. Те трябва да владеят добре един официален език на ЕС и
да имат задоволителни познания по втори. Кандидатите се избират въз основа на
квалификациите им и на географско разпределение.
Източник: http://cor.europa.eu/bg/Pages/home.aspx
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НАШИЯТ КАЛЕНДАР ЗА М. СЕПТЕМВРИ 2016

1 – 9 СЕПТЕМВРИ 2016 – ЗАДАР, ХЪРВАТИЯ
УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДЕН МЛАДЕЖКИ ПРОЕКТ

3 СЕПТЕМВРИ 2016 – С. ПАВЕЛ

МОБИЛНА ЕВРОПА – ОБЩИНСКИ ФЕСТИВАЛ „ПАВЕЛ ФЕСТ“

5 – 9 СЕПТЕМВРИ 2016 – ЗАДАР, ХЪРВАТИЯ
УЧАСТИЕ В РАБОТНА СРЕЩА ПО „ЕРАЗЪМ+“

26 СЕПТЕМВРИ 2016 – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ДЕН НА ЕЗИЦИТЕ

ИЗПОЛЗВАЛИ ЛИ СТЕ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР НА EUROPE DIRECT НАСКОРО?

ИСКАМЕ ДА ЧУЕМ ВАШЕТО МНЕНИЕ!
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