
Народно събрание на Република България 

Бюлетинът е достъпен на адрес: http://www.parliament.bg/?page=eu&s=bul&lng=bg 

 
 

Народно събрание  
на Република България 

 
ЕВРОвести 

 

Седмичен бюлетин  
 

Година VII       № 16 

 

 

                   9 юли 2014 г. 

 

 

 

Съдържание на броя 
 

Тема на седмицата ................................................................................................................ 2 

Събития в Народното събрание ............................................................................................ 3 

Събития от изминалата седмица ......................................................................................................3 

Предстоящи събития .........................................................................................................................4 

Новини от България свързани с ЕС ........................................................................................ 5 

Новини от европейските институции ................................................................................. 6 

Събития от изминалата седмица в европейските институции .........................................................6 

Документи на Европейската комисия ................................................................................ 11 

Актове, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз .................................... 13 

 

 
 

Използвана е информация от официалните интернет страници на европейски институции и 
информационни агенции  

 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.parliament.bg/?page=eu&s=bul&lng=bg


Седмичен бюлетин Брой 16 
9 юли 2014 г. 

 

Народно събрание 

Дирекция „Законодателна дейност” 
2 

 

 

 

 

Тема на седмицата 
 

 

ЕС се стреми да укрепи 
енергийната сигурност 

 

ЕС предложи мерки за гарантиране на сигурността на 

снабдяването си с енергия с оглед на неотдавнашните 

събития по света. 

ЕС внася над 50% от необходимата му енергия, което 

го прави уязвим от политически събития извън 

неговите предели. 

Газовите доставки са особено уязвими: докато по-

голямата част от вноса на петрол в ЕС се извършва по море, газът се доставя по 

тръбопроводи. Това означава, че няма особено много възможности за промяна на 

източниците и маршрутите на доставка, ако възникне необходимост. 

След като през зимата на 2006 г. и 2009 г. газовите доставки временно бяха 

нарушени, бяха предприети действия за повишаване на енергийната сигурност на 

Европа. 

Въпреки това напрежението във връзка с Украйна — през която преминават 

газопроводите от Русия — показа, че тази сигурност се нуждае от допълнително 

укрепване. 

Повишаване на сигурността  

За да се гарантират непрекъснати доставки през тази зима, ЕС предложи 

извършване на стрес тестове — симулиране на нарушаване на газовите доставки, за да се 

види как енергийната система може да се справи с подобна ситуация. Това ще помогне 

при разработването на планове за извънредни ситуации и на резервни механизми — като 

увеличаване на запасите от газ — в случай на нарушаване на доставките. 

С цел подобряване на сигурността в дългосрочен план ЕС предлага: 

диверсифициране на страните, от които Европа внася енергия. През 2013 г. над 

90% от вноса на газ е бил от четири страни: Русия, Алжир, Либия и Норвегия. 

икономии на енергия и подобряване на инфраструктурата, за да се повиши 

ефективността на потреблението на енергия в Европа. 

експлоатиране на собствените енергийни ресурси на ЕС. В периода между 

1995 г.и 2012 г. производството на енергия в Европа е намаляло с почти 20%, но това 

положение може да се подобри чрез устойчиво производство на изкопаеми горива и 

увеличаване на доставките на енергия от възобновяеми енергийни източници. 

завършване на изграждането на вътрешния енергиен пазар, за да се подпомогне 

движението на потока от енергия в Европа. Газовите доставки за шест държави от ЕС се 

извършват изцяло от Русия. Тяхната уязвимост може да се намали, ако можем да 

отклоняваме енергията натам, където е необходима. 

Следващи стъпки  

Предложенията на Европейската комисия ще бъдат обсъдени от лидерите на 

страните от ЕС на 26 и 27 юни 2014 г.  

Съобщение за медиите — стратегия за укрепване на енергийната сигурност  

Въпроси и отговори — енергийната сигурност в ЕС  

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-606_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-379_en.htm
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Източник: страницата на Европейската комисия 

 

 

 

 

 

 

Събития в Народното събрание 

Събития от изминалата седмица 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председателят на Народното събрание Михаил Миков даде работен обяд на 

гостуващата у нас делегация на Сената на Съединените американски щати, 

водена от сенатор Джон Маккейн 

 

На 8 юни 2014 г. се състоя  работен обяд, даден  от председателя на Народното 

събрание по повод на гостуваща делегация на Сената на Съединените американски щати, 

водена от сенатор Джон Маккейн. На него  от българска страна присъстваха - 

председателят на Комисията по външна политика на НС г-н Янаки Стоилов, министърът  

на външните работи г-н Кристиан Вигенин и министърът на отбраната г-н Ангел 

Найденов. В делегацията на САЩ участваха още сенатор Кристофър Скот Мърфи  и 

сенатор Роналд Джонсън. В американската делегация взе участие и Н.Пр. Марси Рийс, 

извънреден и пълномощен посланик на САЩ в Република България. 

Обменени бяха мнения по въпроси на двустранното сътрудничество, ситуацията, 

възникнала след събитията в Украйна, енергийната сигурност и взаимодействието в 

рамките на НАТО. 

От българска страна детайлно беше представена позицията на Република България 

по целия комплекс от въпроси, които са предмет на визитата на американската 

делегация. Страните се обединиха около становището, че разрешаването на всякакви 

проблеми в международен и вътрешен план следва да става чрез диалог, солидарност, 

следване на общите демократични ценности и стриктното прилагане на принципите за 

върховенство на закона. Беше дадена информация за целите и намеренията на 

българския законодателен орган и на българското правителство за социално-

икономическо възстановяване на страната, както и за укрепване на нейния икономически 

потенциал. 

Делегацията на Сената на САЩ даде  висока оценка за приноса на Република 

България в мироопазващи мисии на НАТО. Подчертано беше разбирането, с което САЩ се 

отнасят към икономическите затруднения на страната ни, към търсенето на пътища и 
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перспективи за постигането на по-висока степен на енергийна независимост и бе 

изразена готовност за съдействие за намиране на съвместни пътища  за тяхното 

преодоляване. 

Председателят на Народното събрание запозна гостите с  новоучредената 

Парламентарна асамблея на Процеса на сътрудничество в Югоизточна Европа. Изразено 

бе общо желание за задълбочаване на сътрудничеството между Народното събрание на 

Република България и законодателния орган на Съединените американски щати.  

 

 

 

Предстоящи събития  
11/06/2014 

09:00 Пленарно заседание  

11/06/2014 

14:30 Заседание на Комисия по земеделието и храните  

11/06/2014 

14:30 Заседание на Комисия по енергетика  

11/06/2014 

14:30 Заседание на Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта  

11/06/2014 

14:30 Заседание на Комисия по правата на човека и жалбите на гражданите  

11/06/2014 

14:30 Заседание на Комисия по културата и медиите  

11/06/2014 

14:30 Заседание на Комисия по икономическата политика и туризъм  

12/06/2014 

09:00 Пленарно заседание  

12/06/2014 

14:30 Заседание на Комисия по околната среда и водите  

12/06/2014 

14:30 Заседание на Комисия по отбрана  

13/06/2014 

09:00 Пленарно заседание  

13/06/2014 

11:00 Парламентарен контрол 

 

10/06/2014 

Председателят на Народното събрание Михаил Миков ще открие национална 

конференция, посветена на детското правосъдие в България  

 
 

 

 

 

 

 

http://www.parliament.bg/bg/plenaryprogram/ID/806
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2073/sittings/ID/6993
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2065/sittings/ID/7000
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2076/sittings/ID/6999
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2082/sittings/ID/6996
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2080/sittings/ID/6995
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2064/sittings/ID/6994
http://www.parliament.bg/bg/plenaryprogram/ID/806
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2078/sittings/ID/6997
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2071/sittings/ID/6998
http://www.parliament.bg/bg/plenaryprogram/ID/806
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycontrol/ID/547
http://www.parliament.bg/bg/calendar/ID/853
http://www.parliament.bg/bg/calendar/ID/853
http://www.parliament.bg/bg/calendar/ID/853
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Новини от България свързани с ЕС 
 

 

 

Министър Стойнев не се е отказал от "Южен 

поток" 

 

 

 

Не сме се отказали от проекта “Южен поток”, 

коментира в официална позиция енергийният 

министър Драгомир Стойнев. По думите му, той не се 

разминава с думите на премиера, че временно се 

спира работата по проекта, защото страната ни много 

активно работи за затваряне на откритите въпроси с Европейската комисия, съобщава 

БНТ. 

Драгомир Стойнев отчита, че за годината управление е придвижил проекта “Южен 

поток” на ново ниво и вече никой не се съмнява в неговата необходимост. Според 

енергийния министър еврокомисарят по енергетиката Гюнтер Йотингер се е ангажирал да 

преговаря с руската страна не дали, а как да се изпълни проектът. 

Стойнев цитира и представителите на САЩ, според които в “Южен поток” трябва 

“по-малко руско участие” и виждат проблем единствено в контекста на изпълнителя. 

Проектът “Южен поток” изглежда необратим, което е важното и за Европа, и за България, 

обяснява Стойнев в позицията си. По думите му, споровете са върху това как да се 

реализира този европейски проект и че те ще се решат, включително и в широк 

политически контекст. 

 

 

 

Източник: europе.bg 
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Новини от европейските институции  

Събития от изминалата седмица в европейските институции 

 
Седмицата в Европейския парламент  

 

 

Парламентарните комисии: в центъра на 

европейската политика 

 

Новоизбраните депутати скоро ще заемат местата 

си в Европейския парламент и един от първите важни 

въпроси, пред които те ще се изправят, е в кои 

парламентарни комисии ще работят. Това е ключово 

решение, което ще определи областите, в които всеки 

един депутат ще съсредоточи усилията си през 

следващите години. Комисиите имат важно значение в процеса на изготвяне на 

европейски политики, тъй като в тях се водят дискусии между парламентарните групи и 

се подготвят позициите на ЕП.  

Депутатите заседават в комисии около две седмици през всеки месец, т.е. около 

половината от работното си време (в останалото те участват в пленарни заседания, срещи 

на парламентарните групи или в извънпарламентарни дейности). В комисиите се 

разискват законодателни и незаконодателни доклади, предлагат се и се гласуват 

изменения в текстовете и се следят преговорите с представители на Съвета за 

окончателното приемане на законодателството. В рамките на комисиите също така се 

организират изслушвания на експерти и се осъществява контрол върху работата на 

другите европейски институции и агенции. 

През 2009-2014 г. в Парламента имаше 20 постоянни комисии, обхващащи целия 

спектър от компетенции на ЕС – от защитата на потребителите през международната 

търговия до правата на жените. Комисията по външни работи имаше две подкомисии - по 

права на човека и по сигурност и отбрана. Депутатите могат да формират и специални 

комисии, като през изминалия мандат имаше три такива – за политическите 

предизвикателства, за кризата и за организираната престъпност. Освен това Парламентът 

има възможност да съставя и анкетни комисии, които да разследват нарушения на 

европейското право. 

Броят на депутатите в различните комисии варира значително, но съставът им 

винаги отразява съотношението на политическите сили в Парламента като цяло. 

Политическите групи предлагат кой депутат в коя комисия да участва. Те обаче 

обикновено се допитват до своите членове за техните интереси, опит и предпочитания. 

Всеки един депутат е редовен член на поне една комисия и заместващ член в 

друга. Заместващите членове могат да участват в дискусиите, но гласуват само при 

отсъствие на техен колега от същата парламентарна група. 

По всеки отделен въпрос комисиите определят един депутат от своите редици, 

който подготвя проект на позиция на Парламента, известна като доклад. Политическите 

групи след това правят предложения за изменения в доклада и се опитват да постигнат 

съгласие по компромисен текст. Крайният резултат от техните дискусии се предлага за 

одобрение на пленарно заседание. 
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Разширяването на еврозоната: кой е следващият 

и как ще се случи 

 

От следващата година броят на страните, 

приели еврото за официална валута, може да нарасне, 

след като Комисията заяви на 4 юни, че Литва е 

готова за присъединяване към еврозоната. Комисията 

и Европейската централна банка публикуваха доклади 

за изпълнението на критериите от 8-те страни, които 

са поели ангажимент, но все още не са въвели еврото. 

Парламентът също следва да се произнесе относно включването на Литва в 

еврозоната, а крайното решение на Съвета се очаква в края на юли 2014 г..  

Докладите за изпълнението на критериите 

Докладите на ЕЦБ и на Комисията се публикуват успоредно на 2 години или по 

искане на страна-членка. Те засягат само онези страни, които имат задължение по 

европейските договори да приемат еврото, когато изпълнят определени критерии. 

Великобритания и Дания са договорили клаузи, които им позволяват да останат извън 

еврозоната, ако желаят. 

Към момента 18 страни са част от еврозоната. Вижте картата от линковете вдясно, 

за да научите коя страна кога се е присъединила. 

Критериите за присъединяване 

За да може да приеме еврото, всяка страна трябва да отговаря на критериите, 

заложени в Договора от Маастрихт от 1992 г.: 

Годишният темп на инфлация не трябва да надвишава с повече от 1,5 процентни 

пункта средния темп на инфлация в най-добре представящите си три страни от ЕС 

Бюджетният дефицит не трябва да е по-висок от 3% от БВП, или, в случай че 

надвишава този праг, трябва да намалява значително и да доближава лимита или да е по-

висок временно и по изключение и да е близо до горния праг 

Правителственият дълг не трябва да надвишава 60% от БВП или, ако е по-висок, 

трябва да намалява в достатъчна степен и да доближава референтната стойност с 

приемлив темп 

Дългосрочните лихвени нива трябва да са с не повече от 2 процентни пункта по-

високи от средните нива в най-добре представящите си три страни в ЕС по отношение на 

ценовата стабилност 

Страната трябва да е включена в Европейския валутен механизъм (ограничаващ 

колебанията на националната валута спрямо еврото) в продължение на 2 години 

Освен това законодателството на страните трябва да съответства напълно на 

изискванията за приемането на еврото, формулирани в европейските договори, особено 

по отношение на независимостта и ролята на централните банки. 

Процедурата за вземане на решение 

Страна, която кандидатства да стане част от еврозоната, трябва да получи 

положителна оценка в докладите за готовността си. Правителствата на страните-членки в 

Съвета вземат крайното решение въз основа на предложение на Комисията и на 

становище на Европейския парламент. 
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Европейският парламент и дейността му за защита 

на околната среда 

 

На 5 юни 2014 г. светът отбелязва деня на 

околната среда, който тази година е посветен на 

малките острови и промените в климата. Европейският 

парламент е силно ангажиран с усилията за 

противодействие на глобалното затопляне. Депутатите 

приеха редица законодателни мерки за намаляване на 

емисиите от парникови газове и за преминаване към 

по-зелена икономика.  

В последната година Парламентът одобри правила за намаляване на емисиите на 

въглероден диоксид от сухопътния транспорт, за повече информация за енергийното 

потребление на домакински уреди и за ограничаване на флуорните газове в климатиците 

и фризерите. 

Депутатите подкрепиха развитието на ново поколение биогорива и гласуваха за 

намаляване на употребата на найлонови торбички в ЕС. Те отложиха аукциони на 

разрешителни за емисии, за да стабилизират цените на пазара и да насърчат иновациите, 

водещи до по-чисти технологии. 

По-амбициозни цели в областта на климата 

Парламентът призовава за налагане на по-амбициозни и обвързващи климатични 

цели в ЕС и на световно ниво. През февруари депутатите се обявиха за намаление с 40% 

на емисиите въглероден диоксид в ЕС до 2030 г. спрямо 1990 г., повишаване на дела на 

възобновяемите източници в енергийния микс на 30% до 2030 г. и подобряване на 

енергийната ефективност с 40% спрямо 1990 г. Те настояват и за по-голяма 

ангажираност на ЕС с преговорите за ново световно споразумение, което се очаква да 

бъде сключено на конференцията в Париж през декември 2015 г. 

 

 

 

Новият Парламент: избраните депутати заемат местата 

си 

 

От миналата седмица в Брюксел пристигат новите 

членове на Европейския парламент. Те ще станат официално 

депутати от първата пленарна сесия на 1 юли 2014 г., но вече 

могат да се погрижат за административните формалности 

преди встъпването в длъжност. От общо 751 депутати в ЕП се 

очаква 371 да започнат своя първи мандат през следващия 

месец. Разговаряхме с двама от тях, докато те опознаваха 

бъдещата си работна среда – Браян Хейс (ЕНП, Ирландия) и 

Мерседес Бресо (С&Д, Италия).  

Браян Хейс 

Г-н Хейс е от Дъблин и е на 44 години. Той е бил депутат и в двете камари на 

ирландския парламент, а през 2011 г. заема поста на младши министър във финансовия 

департамент. 

Какви са първите Ви впечатления от Брюксел и Парламента? 

Впечатлен съм от размера. Аз обаче вече имам определен опит, тъй като 

посещавах Парламента редовно в последните три години като представител на 
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ирландското правителство. Хората са много добронамерени и услужливи към новите 

депутати, което е наистина окуражаващо. 

Какво обичате да правите в свободното си време? 

Обичам голфа и тениса, а също така бързото ходене! 

Кои са Вашите герои от историята или от днешния свят? 

Даниел О‘Конъл допринесе за католическата еманципация (разширяването на 

гражданските права на католиците във Великобритания и Ирландия в началото на 19-ти 

век – бел.ред.) и показа, че ненасилствената парламентарна политика може да успее. Аз 

също така се възхищавам на Уинстън Чърчил за смелостта му в борбата с фашизма. 

Кои въпроси считате за най-важни в бъдещата си работа на депутат?  

Завършването на банковия съюз и улесняването на достъпа на малкия бизнес в 

цяла Европа до кредити. Ние трябва да се поучим от най-добрите практики, когато става 

въпрос за реформиране на публичната администрация. Но най-важният приоритет е да се 

заемем с младежката безработица, която е скандална, и да намалим дългосрочната 

безработица, която също е неприемливо висока. Това трябва да бъде задачата на всички 

европейски институции. 

Хората отчаяно се нуждаят от социална пазарна икономика в Европа, основаваща 

се на благоприятна за бизнеса култура, на подобрена конкурентоспособност, на висока 

квалификация и иновации. Без напредък по тези въпроси ще продължи свиването на 

центристките сили в Европа и разрастването на по-агресивни и неонационалистки 

политически формации. 

Мерседес Бресо 

Г-жа Бресо ще навърши 70 години този месец. През 2010 г. тя бе избрана за 

първата жена председател на Комитета на регионите. Тя също така е била председател на 

правителството на провинция Пиемонт и е работила като университетски преподавател по 

икономика, за последно в Политехническия университет в Торино. 

Какви са първите Ви впечатления от Брюксел и Парламента? 

Аз работя между Брюксел и Италия от 2004 г. Това е град, който познавам и 

обичам заради неговото мултикултурно измерение. Имам къща тук и съм щастлива, че 

живея в столицата на Европейския съюз. Съпругът ми е французин и аз се възприемам 

като европейска гражданка. 

Какво обичате да правите в свободното си време? 

Обичам книгите, плуването и пътуванията. Аз чета непрестанно, а също съм и 

авторка на книги. Любимите ми писатели са Хорхе Луис Борхес, Маргьорит Юрсенар и 

Итало Калвино. Що се отнася до икономиката, уважавам трудовете на Джоузеф Стиглиц и 

Никола Джорджеску – Рьоген. 

Кои са Вашите герои от историята или от днешния свят? 

Бащите на европейската интеграция Жак Делор и Алтиеро Спинели . А също и 

политическите мислители Карло Росели, Карло Катанео и Алексис дьо Токвил. 

Кои въпроси считате за най-важни в бъдещата си работа на депутат? 

Бих искала да помогна за възстановяването на доверието между гражданите и 

институциите. Аз вярвам в промяната на компетенциите на ЕС. По-важните въпроси 

трябва да се решават на европейско ниво – външни работи, отбрана, финанси, а по-

маловажните – на местно, съгласно принципа на субсидиарността. Крайната цел трябва 

да е създаването на конфедерация. 

 

 

 

 

Източник: страницата на Европейския парламент 
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Председателство на Съвета на ЕС 
 

Растежът, заетостта и насърчаването на 

социалното сближаване ще бъдат приоритетите на 

6-месечното гръцко председателство на ЕС, 

започнало на 1 януари. 

Водещите приоритети на гръцкото 

председателство са: 

• справяне с младежката безработица, която е 

сериозен проблем; 

• увеличаване на достъпа на малки и средни предприятия до кредити. 

Останалите цели включват подобряване на икономическото управление в 

еврозоната и приключване на преговорите за следващата фаза на банковия съюз. Тук 

основната цел е предотвратяване на повторение на неотдавнашната финансова криза. 

Гърция също така иска засилване на действията на ЕС срещу незаконната 

миграция и промени в стратегията на Съюза в областта на морското дело и 

законодателството относно защитата на данните. Друг въпрос в програмата е постигането 

на споразумение за използването на биогорива от първо поколение и шистов газ. 

Предвидено е по време на гръцкото председателство да се състои важна среща на 

върха с африкански държави, като ЕС се надява да бъде постигнат напредък за 

сключване на ново риболовно споразумение с Мароко. 

Натоварена програма  

Гърция поема председателството на ЕС в особено натоварен период, когато трябва 

да се постигнат споразумения по широк кръг въпроси преди изтичането на мандата на 

сегашния Европейски парламент през април. Преките избори за Парламент ще се 

проведат във всички 28 страни през май, а след това ще бъде избрана нова Комисия. 

През следващите 6 месеца Гърция ще председателства стотици официални и 

неофициални срещи, ще ръководи сложни преговори и ще бъде домакин на 13 съвета на 

министрите в Атина. 

През последните месеци Гърция работи в тясно сътрудничество с Литва, която 

председателства ЕС през втората половина на 2013 г. През юли 2014 г. Гърция ще 

„предаде“ председателството на Италия, която ще приветства с добре дошли новите 

членове на Парламента и Комисията. 

Гръцко председателство  

 

 

Уеб сайт на гръцкото председателство 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.elections2014.eu/bg
http://gr2014.eu/de/
http://gr2014.eu/de/
http://gr2014.eu/
http://gr2014.eu/
http://gr2014.eu/


Седмичен бюлетин Брой 16 
9 юли 2014 г. 

 

Народно събрание 

Дирекция „Законодателна дейност” 
11 

 
 
 
Инициативи на ЕС  
 

Нашият фотоконкурс: победител през май е българин 
 
 

Нашият конкурс за гостуващ фотограф е към своя 

край. Победител на журито в петия и последен етап стана 

българинът Симеон Лазаров с поредицата си от снимки, 

посветени на изборния ден. На 13 юни 2014 г. ще бъдат 

обявени общият победител на журито и победителят на 

публиката, които ще бъдат поканени да отразят първата 

пленарна сесия на новия Парламент в Страсбург. Гласувайте за своя фаворит до 13 часа 

българско време на 10 юни.  

Победителят в последния етап на конкурса 

Симеон Лазаров е студент на 23 години и запален фотограф. Той описва своите 

фототворби като предизвикателства към самия себе си. С поредицата си от снимки за 

деня на гласуване той иска да подчертае значението на изборите за нашето бъдеще: „На 

улиците в България срещнах и заснех различни хора. Попитах ги какво означава Европа 

за тях и защо те са гласували“. 

Още по темата 
 
 
 
 

Източник: страницата на Европейската комисия 
 
 
 
 
 
 
 

 

Документи на Европейската комисия 
 

Документи на ЕК и Съвета получени в периода юни 2014 г. 

 
 
ПОСЛЕДНИ ДОКУМЕНТИ НА ЕК 

ДОКУМЕНТ СИГНАТУРА ДАТА 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ относно стратегическа 
рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2014—2020 година 

COM(2014) 
332 

06/06/2014 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно прилагането на 
дерогацията, предвидена в член 8, параграф 6а от Регламент (ЕО) № 561/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета (правилото за 12 дни) 

COM(2014) 
337 

06/06/2014 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА за оценка на докладвания от Италия пред Комисията и 
Съвета напредък по събирането на допълнителния налог, дължим от млекопроизводителите за 
периода от 1995/1996 г. до 2001/2002 г. (съгласно член 3 от Решение 2003/530/ЕО на Съвета) 

COM(2014) 
334 

06/06/2014 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Правни пречки пред 
свободното движение на средства между институциите в рамките на обособена ликвидна 
подгрупа 

COM(2014) 
327 

05/06/2014 

http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/content/20140602STO48710/html/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D0%BC%D0%B0%D0%B9-%D0%B5-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22654/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22654/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22654/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22655/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22655/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22655/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22656/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22656/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22656/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22648/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22648/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22648/
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Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за формулиране на позицията, която да бъде 
застъпена от ЕС на 25-тата сесия на Ревизионната комисия на Междуправителствената 
организация за международни железопътни превози (OTIF Revision Committee) по отношение 
на някои изменения на Конвенцията за международни железопътни превози (COTIF) и на 
притурките към нея 

COM(2014) 
338 

05/06/2014 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ относно работата на Съвместния форум на ЕС по 
трансферно ценообразуване в периода от юли 2012 г. до януари 2014 г. 

COM(2014) 
315 

04/06/2014 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 974/98 по 
отношение на въвеждането на еврото в Литва 

COM(2014) 
325 

04/06/2014 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно приемането на еврото от Литва на 1 януари 
2015 г. 

COM(2014) 
324 

04/06/2014 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - ДОКЛАД ЗА 
КОНВЕРГЕНЦИЯТА, 2014 Г. (изготвен по силата на член 140, параграф 1 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз) - {SWD(2014) 177 final} 

COM(2014) 
326 

04/06/2014 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за установяване на позицията, която трябва да се 
заеме от името на Съюза в рамките на съответните комитети на Икономическата комисия за 
Европа на Организацията на обединените нации по отношение на предложенията за 
изменение на правила № 13, 13H, 14, 29, 44, 49, 51, 54, 75, 83, 90, 101, 106, 121, 127 на 
ООН, правилото на ООН за допълнително монтирани устройства за контрол на емисиите (REC) 
за тежкотоварни превозни средства, както и на Консолидираната резолюция за конструкцията 
на превозни средства (R.E.3) 

COM(2014) 
314 

04/06/2014 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА 

SWD(2014) 
177 

04/06/2014 

ДОКЛАД 

COM(2014) 
331 

04/06/2014 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да се заеме от името на 
Европейския съюз по отношение на участието в Консултативния комитет КАРИФОРУМ-ЕС, 
предвиден в Споразумението за икономическо партньорство между държавите от КАРИФОРУМ, 
от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна  

COM(2014) 
311 

03/06/2014 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ за преразглеждане и 
актуализиране на първия план за изпълнение на задълженията на Европейската общност в 
съответствие с член 8, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 850/2004 относно устойчивите 
органични замърсители - {SWD(2014) 172 final} 

COM(2014) 
306 

03/06/2014 

Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за отмяна на Решение 2010/407/ЕС относно наличието на 
прекомерен дефицит в Дания 

COM(2014) 
434 

02/06/2014 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно прилагането от 
страна на държавите членки на Рамково решение 2008/675/ПВР от 24 юли 2008 г. за вземане 
предвид присъдите, постановени в държавите — членки на Европейския съюз, в хода на 
новообразувани наказателни производства 

COM(2014) 
312 

02/06/2014 

ДОКЛАД 

COM(2014) 
313 

02/06/2014 

Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за отмяна на Решение 2010/282/ЕС относно наличието на 
прекомерен дефицит в Австрия 

COM(2014) 
435 

02/06/2014 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА - Оценка на действията за преодоляване на съществуващия 
прекомерен държавен дефицит, предприети от ПОЛША в отговор на препоръката на Съвета от 
10 декември 2013 г., и от ХЪРВАТИЯ в отговор на препоръката на Съвета от 28 януари 2014 г.  

COM(2014) 
431 

02/06/2014 

Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за отмяна на Решение 2010/283/ЕС относно наличието на 
прекомерен дефицит в Белгия 

COM(2014) 
437 

02/06/2014 

 

 
ПОСЛЕДНИ ДОКУМЕНТИ НА СЪВЕТА 

ДОКУМЕНТ СИГНАТУРА ДАТА 

10556/14 10556/14 04/06/2014 

10576/14 10576/14 03/06/2014 

3318-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Транспорт, телекомуникации и 
енергетика) - Дата: 5 и 6 юни 2014 г. Час: 9,30 ч., 10,00 ч. Място: Люксембург  

10171/14 02/06/2014 

3321-о о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Транспорт, телекомуникации и 2983/14 28/05/2014 

http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22658/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22658/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22658/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22658/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22658/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22603/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22603/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22603/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22604/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22604/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22605/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22605/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22606/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22606/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22606/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22607/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22607/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22607/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22607/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22607/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22607/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22607/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22611/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22612/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22613/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22613/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22613/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22613/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22646/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22646/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22646/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22646/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22646/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22542/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22542/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22543/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22543/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22543/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22543/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22544/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22545/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22545/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22546/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22546/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22546/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22547/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22547/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/22587/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/22595/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/22570/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/22570/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/22484/
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енергетика) - Дата: 13 юни 2014 г. Час: 10,00 ч. Място: Конферентен център – сграда 
„KIRCHBERG“ 4, Place de l'Europe 1499 — LUXEMBOURG 

Изпращане на протоколи от заседания на Съвета на Европейския съюз - (обсъждания на 
законодателни актове) 

3022/14 28/05/2014 

10353/14 10353/14 28/05/2014 

3322-ро заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Селско стопанство и рибарство) - 
Дата: 16 и 17 юни 2014 г. Час: 11,00 ч., 10,00 ч. Място: Конферентен център – сграда 
„KIRCHBERG“ 4, Place de l'Europe 1499 — LUXEMBOURG 

2938/14 28/05/2014 

3320-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Околна среда) - Дата: 12 юни 2014 
г. Час: 10,00 ч. Място: Конферентен център – сграда „KIRCHBERG“ 4, Place de l'Europe 1499 — 
LUXEMBOURG 

2982/14 28/05/2014 

10322/14 10322/14 28/05/2014 

10188/14 10188/14 26/05/2014 

10231/14 10231/14 26/05/2014 

10238/14 10238/14 26/05/2014 

10214/14 10214/14 26/05/2014 

10262/14 10262/14 26/05/2014 

10179/14 10179/14 26/05/2014 

3317-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Конкурентоспособност (вътрешен 
пазар, промишленост, научни изследвания и космическо пространство) Дата: 26 май 2014 г. 
Час: 9,30 ч. Място: Брюксел 

9860/14 23/05/2014 

10164/14 10164/14 22/05/2014 

3318-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Транспорт, телекомуникации и 
енергетика) - Дата: 5 и 6 юни 2014 г. Час: 10,00 ч., 10,00 ч. Място: Конферентен център – 
сграда „KIRCHBERG“ 4, Place de l'Europe 1499 — LUXEMBOURG 

2859/14 21/05/2014 

3319-то заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Правосъдие и вътрешни работи) - 
Дата: 5 и 6 юни 2014 г. Час: 9,30 ч., 10,00 ч. Място: Конферентен център – сграда 
„KIRCHBERG“ 4, Place de l'Europe 1499 — LUXEMBOURG 

2912/14 21/05/2014 

10087/14 10087/14 21/05/2014 

 

 

Актове, публикувани в Официален вестник на 
Европейския съюз 
 

 

 

Дата L (Законодателство) C (Информация и известия) 

07/06/2014 L168 L169 C173 C174 

06/06/2014 L167 C171 C172 

05/06/2014 L166 C168 C169 C170 

04/06/2014 L165 C167 

03/06/2014 L164 C166 
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