16 17

Представяне на
законодателния
пакет за подкрепа за
младежката безработица
и Европейската програма
за умения

18

19

Лидерите от ЕС
постигат съгласие
по плана за
възстановяване и
МФР за периода
2021—2027 г.

20

Представяне на пър- 21 22
вия по рода си план
за действие на ЕС за
борба с расизма

03

31.01.2020 г.

14.01.2020 г.

07
Приемане на
нова стратегия
за равенство
между половете
за периода
2020—2025 г.

Обединеното
кралство напуска ЕС

Представяне
на новата
методика за
преговорите за
присъединяване
към ЕС
05.02.2020 г.
19.02.2020 г.
Публикуване
на програмата
за изграждане
на цифровото
бъдеще на
Европа

Приемане на
06
Европейския закон
за климата

04.03.2020 г.

08

02

05.03.2020 г.

11.12.2019 г.
10.03.2020 г.

Подписване на
първия договор
с фармацевтично
дружество за
закупуване на
ваксини срещу
COVID-19

Приемане на
всеобхватна
стратегия
на ЕС за
Африка

09.03.2020 г.

01.12.2019 г.

март 2020 г.

04.05.2020 г.

Представяне
на стратегията
за водорода
и стратегията
на ЕС за
интеграция на
енергийната
система

Приемане на
нова промишлена
стратегия

09

Представяне
на Плана за
инвестиции
във връзка с
Европейския
зелен пакт и на
Механизма за
справедлив преход

23.09.2020 г.

Стартиране
на Стратегията
на ЕС за правата
на жертвите
(2020—2025 г.)

Действия 10
срещу коронавируса

01

18.09.2020 г.

Представяне на
стратегията на
ЕС за ваксините

жименти за финансиране във
връзка с глобалните действия срещу коронавируса

Стартиране на
Европейския зелен
пакт

27.08.2020 г.

17.06.2020 г.

11 Проява за поемане на анга-

21.07.2020 г.

27.05.2020 г.

Приемане
на план за
действие за
предотвратяване
на изпирането
на пари и
финансирането
на тероризма

01.07.2020 г.

14
15

24.06.2020 г.

Представяне на
NextGenerationEU

12

08.07.2020 г.

20.05.2020 г.

за биологичното разнообразие
за 2030 г. и стратегията „От
фермата до трапезата“

07.05.2020 г.

13 Приемане на стратегията на ЕС

Н А Ч А Л О

КОМИСИЯ „ФОН
ДЕР ЛАЙЕН“ 101

Комисията „Фон дер
Лайен“ встъпва в
длъжност

Представяне на
новия пакт за
миграцията и
убежището

Приемане на нова 26 25
стратегия в областта
на химикалите

Приемане на
10-годишен
план за
подкрепа на
ромите в ЕС

Европейска
година на
железопътния
транспорт

38
Комисията
стартира етапа на
проектиране на
Новия европейски
Баухаус

07.10.2020 г.

След
стартирането
на SURE
през април
се извършва
първото
плащане

14.10.2020 г.

27

27.10.2020 г.

Стартиране
на новата
програма за
потребителите

23
24

Приемане на
икономическия
и инвестиционен
план за
Западните
Балкани

25.11.2020 г.
02.12.2020 г.
Първите европейци 36
са ваксинирани
срещу COVID-19.

37

Предложение
за нова
програма
за Средиземноморието

39

Комисията предлага
създаването на
инкубатор HERA

40

17.02.2021 г.

35

09.02.2021 г.

Европейската
комисия дава
разрешение
на първата
безопасна и
ефективна
ваксина срещу
COVID-19.

18.01.2021 г.

34

01.01.2021 г.

Представяне
на актовете
за цифровите
услуги и
цифровите
пазари

27.12.2020 г.

03.12.2020 г.

Представяне на 33
Плана за действие
за европейската
демокрация

21.12.2020 г.

Предложение за
нова трансатлантическа програма
за глобално
сътрудничество

15.12.2020 г.

31
32

29 28

11.11.2020 г.

Представяне
на плана за
действие относно
равенството
между половете

Предприети
са първите
стъпки към
изграждането
на Европейския
здравен съюз

11.11.2020 г.

12.11.2020 г.

по рода си стратегия на
ЕС за равнопоставеност
на ЛГБТИК

05

Приемане на
законодателен
пакет за
цифровите
финансови услуги

24.09.2020 г.
06.10.2020 г.
30 Представяне на първата

04

Представяне на
стратегията за
правата на хората
с увреждания за
периода 2021—2030 г.

03.03.2021 г.
04.03.2021 г.

56

58
Приемане на
законодателния
пакет
„Подготвени за
цел 55“

09.03.2021 г.

24.03.2021 г.

14.04.2021 г.

25.03.2021 г.

57
Цифровият COVID
сертификат на ЕС
започва да се прилага

15.04.2021 г.

Предложение
за рамка за
надеждна
и сигурна
европейска
цифрова
самоличност

21.04.2021 г.

Представяне55
на новата
Шенгенска
стратегия

54

Представяне 59
на стратегията
на ЕС за
горите

на цифровите
технологии за
2030 г.

Предложение за
общо зарядно
устройство за
електронни
устройства

64 Първата
Представяне
на политиката на емитирана
ЕС за Арктика
екосъобразна

облигация

63 62

05.10.2021 г.

Регламент за
65
ограничаване на
причиненото от ЕС
обезлесяване и превозите
на отпадъци и нова
стратегия на ЕС за
почвите

12.10.2021 г.

66

13.10.2021 г.

Предложения
относно
прозрачността и
таргетирането на
политическата
реклама и мерки
за подобряване на
способността на
дружествата да
набират капитали

17.11.2021 г.

67

25.11.2021 г.

Стартиране
на Global Gateway

01.12.2021 г.

68

60
61

Приемане на
съобщението
относно
европейските
мисии

Представяне на
първата по рода
си стратегия на
ЕС за борба с
антисемитизма

09.12.2021 г.
14.12.2021 г.
Нови
инициативи за
подготовка на
университетите
в ЕС за
бъдещето

76

Предложение
77
за европейски
законодателен акт за
интегралните схеми

Представяне
на европейския
пакет в
областта на
отбраната

78 79

Предложение
за нов
законодателен
акт за данните

25.02.2022 г.

75

23.02.2022 г.

Начало на
Европейската
година на
младежта

15.02.2022 г.

74

08.02.2022 г.

20 години
евробанкноти и
монети в нашите
джобове

18.01.2022 г.

Предложение за
73
нова рамка на ЕС
за декарбонизация
на пазарите на газ,
насърчаване на
използването на
водород и намаляване
на емисиите на метан

01.01.2022 г.

72

01.01.2022 г.

Предложение за
повишаване на
устойчивостта
на Шенгенското
пространство

15.12.2021 г.

Предложение за
модернизиране на
транспортните системи
на ЕС

Приемане на
първия пакет от
санкции след
агресията на
Русия срещу
Украйна

80

Задействане
на Директивата
за временната
закрила за
хората, бягащи
от Украйна
02.03.2022 г.

Представяне на
85 84
възможностите за
смекчаване на високите
цени на енергията чрез
съвместно закупуване
на газ и задължения за
минимално запълване
на газохранилищата

23.03.2022 г.

86

23.03.2022 г.

Предложение
за нови правила
в областта
на кръговата
икономика, за
да се превърнат
устойчивите
продукти в норма
в ЕС

30.03.2022 г.

Провежда се проява за 87
поемане на ангажименти
под надслов „Да
застанем редом с
Украйна“

09.04.2022 г.

Разкриване на
стратегическо
партньорство
с държавите
от Персийския
залив

20.04.2022 г.

Анализ на недостига 94
на инвестиции
в отбраната и
предложения за
допълнителни
мерки за укрепване
на европейската
промишлена и
технологична база в
областта на отбраната

27.04.2022 г.

Отбелязване 88
на 30 години
операции за
хуманитарна
помощ и
гражданска
защита

Представяне
на мерки за
подобряване
на световната
продоволствена
сигурност

Предложение за
правила за целия ЕС
за борба с насилието
над жени и
домашното насилие

Споразумение 83
относно
Стратегическия
компас

09.05.2022 г.
11.05.2022 г.

СКАНИРАЙ и ИГРАЙ

Провери какво знаеш за основните инициативи, предложени от Комисията
„Фон дер Лайен“ по време на нейния мандат. Сканирай QR кода, за да
изтеглиш въпросите и инструкциите как се играе играта.

Политическо
споразумение за
баланс между
половете в
управителните
съвети на
дружествата

98

99
Кодексът за
поведение
във връзка с
дезинформацията
става по-строг и
по-всеобхватен

100 101
Политическо
споразумение
за регламент
за справяне с
нарушенията,
причинени от
чуждестранни
субсидии на единния
пазар

19.07.2022 г.

Предложение за
97
правила относно
нарушаването на
ограничителните
мерки и относно
замразяването и
конфискацията на
активи на лица,
нарушаващи
ограничителните мерки,
и на други престъпници

30.06.2022 г.

Приемане на план за 96
действие в извънредни
ситуации за
транспорта, с мерки за
защита на транспорта
в ЕС по време на криза

16.06.2022 г.

95

07.06.2022 г.

93

23.05.2022 г.

Представяне
на REPowerEU

23.05.2022 г.

Предложение за ново
законодателство на ЕС
за предотвратяване и
борба със сексуалното
насилие над деца
онлайн

18.05.2022 г.

92

Предложение за нова 89
политика в областта
на законната
миграция

18.05.2022 г.

91

90

03.05.2022 г.

Конференцията
за бъдещето на
Европа представя
своя окончателен
доклад

Стартиране на
европейското
пространство
на здравни
данни

21.03.2022 г.

08.03.2022 г.

18.05.2022 г.

71

14.12.2021 г.

70

Представяне на
план за действие
за подпомагане
на европейската
социална
икономика да
просперира

09.12.2021 г.

Предложение за
подобряване на
условията на труд на
хората, работещи през
цифрови платформи

Предложение
за включване на
речта на омразата
и престъпленията
от омраза в
списъка на
престъпленията
в ЕС

09.12.2021 г.

23.09.2021 г.
29.09.2021 г.
69

42

Представяне на
плана за действие
на Европейския
стълб на
социалните права

44 43 Представяне
Създаване на
Европейска гаранция
на целите на
за децата
ЕС в областта

16.07.2021 г.

18.05.2021 г.

Стартиране на
Европейската
прокуратура

Представяне на 45
план за действие
за развитието
на биологичното
производство
в ЕС

14.07.2021 г.

Приемане на
53
съобщение относно
данъчното облагане
на предприятията
през 21-ви век

Представяне на
нов подход за
устойчива синя
икономика

46

01.07.2021 г.

17.05.2021 г.

Представяне на
стратегия на
ЕС за борба с
организираната
престъпност и
стратегия за
борба
с трафика
на хора

03.06.2021 г.

12.05.2021 г.

52

Приключване 47
на преговорите
за ново
споразумение
между ЕС и
държавите от
АКТБ

02.06.2021 г.

51

Предложение за нови 48
правила и действия за
високи постижения и
доверие в изкуствения
интелект

05.05.2021 г.

Приемане на Планаза
действие на ЕС „Към
нулево замърсяване
на въздуха, водата и
почвата“

Представяне на 49
актуализираната
промишлена
стратегия
на ЕС

01.06.2021 г.

09.05.2021 г.

Откриване на
50
Конференцията за
бъдещето на Европа

41

Започване на
преговори за
присъединяване
с Албания
и Северна
Македония

81
82

