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ПРОГРАМА 

Среща на Съвместната група за парламентарен контрол на 

Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в 

областта на правоприлагането 

(Европол) 

- 2-ра среща - 

18-19 март, 2018г. 

София, България 

 

18 март, неделя 

12:00-20:30 Пристигане на участниците, настаняване в хотелите и 

регистрация 

18:00 Трансфер с автобуси от хотелите до мястото на 

вечерята 

18:30 – 22:00 Официална вечеря  

Място: Резиденция Бояна, ул. Витошко лале 16, София  

- Приветствие от г-н Цветан Цветанов, председател на 

Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред, 44-то 

Народно събрание на Република България; 

- Приветствие от г-н Клод Мораес, председател на Комисията 

по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи в 

Европейския парламент; 

- Приветствие от г-жа Цвета Караянчева, председател на 44-

то Народно събрание на Република България; 

- Изказване на г-н Валентин Радев, министър на вътрешните 

работи на Република България; 

- Културна програма – изпълнения на български 

фолклор. 
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22:00 Трансфер с автобуси от мястото на вечерята до 

хотелите 

 

19 март, понеделник 

08:00 Трансфер с автобуси от хотелите до конферентния 

център 

Конферентна зала 3, Конферентен център Национален 

дворец на културата, бул. България 1, София, България  

08:30 – 08:40 Откриване и въведителни изказвания от съ-

председателите 

- г-н Цветан Цветанов, председател на Комисия по вътрешна 

сигурност и обществен ред, 44-то Народно събрание на 

Република България; 

- г-н Клод Мораес, председател на Комисията по граждански 

свободи, правосъдие и вътрешни работи в Европейския 

парламент. 

 

8:40 – 10:00 Обсъждане и приемане на процедурните правила за 

работата на СГПК 

 

10:00 – 11:15 Минало и бъдещо сътрудничество със страните от 

Западните Балкани 

- презентация на г-н Олдрих Мартину, зам.-изпълнителен 

директор на Европол, Дирекция Управление; 

- презентация на г-н Владимир Ребич, генерален директор 

на полицията, Министерство на вътрешните работи на 

Република Сърбия; 

- обмяна на мения. 
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11:15 – 12:00 Обмяна на мнения относно Проекта на 

многогодишното програмиране на Европол 2019 – 

2021 с г-н Роб Уейнрайт, изпълнителен директор на 

Европол 

 

12:00 – 12:30 Обмяна на мнения с г-н Прит Паркна, председател на 

Управителния съвет на Европол - предоставяне на 

актуална информация относно работата на Управителния 

съвет на Европол със специален фокус върху Стратегията 

за външно действие на Европол 2017-2020 

 

12:30 - 13:15  Надзор от ЕНОЗД над Европол: дейности през 2017г. и 

текуща работа  

- изказване от г-н Джовани Бутарели, ръководител на 

Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) 

(видео обръщение);  

- обмяна на мнения с г-н Войчех Виовьоровски,  

зам.-ръководител на Европейския надзорен орган по защита 

на данните.  

 

13:15 – 14:15 Обяд 

 

14:15   Обща снимка 

 

14:30 – 16:00 Противодействие на незаконното съдържание 

онлайн и оптимизиране на киберсигурността: 

Центърът за борба с киберпрестъпленията на 

Европол и Звеното на ЕС за сигнализиране за 

незаконно съдържание в интернет 

- презентация на г-жа Мария Габриел, комисар по цифрова 

икономика и общество; 
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- презентация сър Джулиан Кинг, комисар за Съюз на 

сигурност; 

- презентация на г-н Роб Уейнрайт, изпълнителен директор 

на Европол; 

- Обмяна на мнения. 

 

16:00 – 17:15 Приносът на Европол към борбата с тероризма и 

превенцията на организараната престъпност  

- презентация на сър Джулиан Кинг, комисар за Съюза за 

сигурност; 

- презентация на г-н Роб Уейнрайт, изпълнителен директор 

на Европол; 

- Обмяна на мнения. 

 

17:15 – 17:30 Заключителни думи и закриване на заседанието от 

съ-председателите 

 

- г-н Цветан Цветанов, председател на Комисия по вътрешна 

сигурност и обществен ред, 44-то Народно събрание на 

Република България; 

- г-н Клод Мораес, председател на Комисията по граждански 

свободи, правосъдие и вътрешни работи в Европейския 

парламент. 

 

17:40 Трансфер с автобуси от конферентния център до 

хотелите. Отпътуване на делегациите.  

 

 


