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Тема на седмицата 
 

 

Украйна: изходът от 

кризата 

 

 
Кризата в Украйна постави пред Европа 

и света въпроса как да бъде намерен 

подходящ отговор на действията на Русия и да 

се спре по-нататъшната ескалация на 

конфликта. Разговаряхме по темата с Кнут 

Флекенщайн (С&Д, Германия), председател на 

делегацията на ЕП за връзки с Русия, и с 

Павел Ковал (ЕКР, Полша), ръководител на делегацията в комитета за парламентарно 

сътрудничество между ЕС и Украйна.  

Каква трябва да бъде позицията на ЕС спрямо Русия, за да се нормализира 

ситуацията? 

Кнут Флекенщайн 

На първо място, настояваме руските войски да напуснат Украйна, защото те са в 

очевидно нарушение на международното право и ангажименти. На второ място, ние 

трябва да бъдем готови да помогнем на преходното правителство да намери решения, 

които отразяват интересите на гражданите в цялата страна, включително на 

рускоговорящите жители. 

Павел Ковал 

Най-важното нещо е да застанем твърдо на позициите на международното право и 

да подчертаем, че Крим е неразделна част от Украйна и че никой никога не е оспорвал 

това. Руските сили са нарушили международни и двустранни споразумения. 

Нужен е координиран и бърз отговор от ЕС. Страните-членки, институциите, САЩ, 

НАТО и другите важни актьори на световната сцена, в които имаме дипломатическо 

доверие, трябва да изпратят едно и също послание и да го изпратят бързо, за да бъде 

ясно, че няма място за политика на свършените факти в Крим. Ако не действаме днес или 

утре, губим шанса си. 

Какво би спряло руския президент Путин от по-нататъшни действия в Крим и 

Украйна? Ще свършат ли работа евентуални санкции или трябва да се обмисли 

изключването на Русия от международни организации? Каква трябва да бъде реакцията 

на Украйна? 

Кнут Флекенщайн 

Аз не бих се концентрирал върху санкциите към момента. Бих се концентрирал 

върху възможностите на дипломацията и диалога. Очакваме същото и от Русия. В същото 

време няма какво да обсъждаме с Русия относно техните войски в Крим. Те трябва да 

напуснат. 
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Сега е моментът правителството в Киев да покаже, че е готово да работи за 

конституционни реформи, които да бъдат подкрепени от широко мнозинство. Политиката 

на новото правителство трябва да приобщава и да отчита интересите на украинските 

граждани в източните и югоизточните части на страната. 

Решението на политическата криза в последните месеци не е едната страна да 

спечели всичко. Единственото решение е политическите решения да отразяват 

интересите на широкото мнозинство от хората в Украйна. 

Павел Ковал 

Твърдата дипломатическа съпротива трябва да е първата стъпка, подкрепена с 

възможността за изключване от международни организации и прекратяване на 

сътрудничеството с НАТО например. Ако това не е достатъчно, трябва да последват 

санкции спрямо политиците, подкрепящи агресията спрямо суверенна страна. 

Украйна трябва да се позове на международното право и да заяви ясно, че става 

въпрос за окупация на тяхната територия. Ако те си замълчат, украинските власти могат 

да бъдат обвинени в бездействие. 

 

 

Източник: страницата на Европейския парламент 

 

 

 

 

 

 

Събития в Народното събрание 

Събития от изминалата седмица 
 

 

 

 

 
 

 

 
На този етап няма сериозни основания да прогнозираме спиране на доставките 

на газ, заяви министър-председателят Пламен Орешарски по време на 

парламентарния блиц контрол 

 

 

На този етап няма сериозни основания да прогнозираме спиране на доставките на 

газ, заяви министър-председателят Пламен Орешарски по време на парламентарния блиц 

контрол. Той отбеляза, че от миналата седмица се нагнетява газ в Чирен, като запасите 
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ще стигнат за около месец и половина при намалени доставки. Внимателно се следят 

доставките на газ от "Газпром" към Украйна. Украйна засега плаща дълга, който е 

натрупала и той е несравнимо по-малък от този през 2009 г., коментира премиерът. По 

думите му международната общност и Европейската комисия имат готовност да 

подпомогнат страната за разплащането на доставките, за да не се стига до аналогичен 

търговски спор. 

По предварителна неофициална информация Русия е предложила заем на Украйна, 

за да могат да си разплащат доставките, каза още Пламен Орешарски. По думите му това 

е индикация за добра воля от страна на Русия, за да не бъдат прекъсвани газовите 

доставки. Въпреки това от миналата седмица се нагнетява газ в хранилището Чирен, като 

количествата там са такива, че при евентуално спиране на газовите доставки при 

рационализиране на доставките вътре в страната, бихме могли да ползваме това 

хранилище за около месец и половина, заяви Пламен Орешарски. Като добавим 

собствения газ, това би ни дало известно спокойствие за близо два месеца при намалени 

доставки, добави той. Има възможност, чрез реверсивна връзка да се ползва газ от 

Гърция, без да коментирам колко ще струва това, каза още премиерът. Всички варианти 

се разиграват, за да не бъдем изненадани, но анализите ни сочат че вероятността за 

прекъсване на газовите доставки не е много висока. 

Министър-председателят отбеляза също, че с изключение на румънската 

интерконекторна връзка, която предстои да бъде въведена в експлоатация в края на този 

месец, останалите не могат да се използват. Работи се ускорено по тези връзки с Турция, 

Гърция и Сърбия, така че в средносрочен план да имаме добра свързаност на 

газопреносната ни мрежа със съседите и това да позволява по-добра маневреност при 

бъдещи кризисни ситуации, коментира Орешарски. 

Предстои промяна в нормативната уредба, която ще позволи прилагане на 

принципите на електронното управление, заяви вицепремиерът Даниела Бобева в 

рамките на парламентарния блиц контрол. Тя отбеляза, че Стратегията за електронно 

управление в момента е на междуведомствено обсъждане, като следващата сряда се 

очаква да бъде внесена на заседание на Министерски съвет. Стратегията се съпътства и 

от План за действие, който е подготвен. В рамките на общественото обсъждане са 

получени доста предложения по Стратегията, които са отразени в документа, посочи 

вицепремиерът. След приемане на Стратегията всяко министерство ще изработи 

конкретни мерки в тази област. 

 

 

 

Предстоящи събития  
 

05/03/2014 

14:30 Заседание на Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред  

05/03/2014 

14:30 Заседание на Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения  

05/03/2014 

14:30 Заседание на Комисия по земеделието и храните  

05/03/2014 

14:30 Заседание на Комисия по външна политика  

05/03/2014 

14:30 Заседание на Комисия по икономическата политика и туризъм  

05/03/2014 

14:30 Заседание на Комисия по културата и медиите  

05/03/2014 

15:00 Заседание на Комисия по енергетика  

http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2072/sittings/ID/6833
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2079/sittings/ID/6827
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2073/sittings/ID/6825
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2070/sittings/ID/6824
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2064/sittings/ID/6818
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2080/sittings/ID/6816
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2065/sittings/ID/6826
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05/03/2014 

15:00 Заседание на Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта  

05/03/2014 

15:30 Заседание на Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските 

фондове  

05/03/2014 

15:30 Заседание на Комисия по регионална политика и местно самоуправление  

05/03/2014 

16:00 Заседание на Комисия по правни въпроси  

 

 

 
 

Новини от България свързани с ЕС 
 

Одобрени са българските позиции за два Съвета на ЕС 

 

 

Правителството одобри позициите, които България ще 

представи на заседанията на два Съвета на Европейския съюз – по 

заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси 

и по икономически и финансови въпроси. Форумите се провеждат на 10 и 11 март 2014 г. 

в Брюксел, съобщава правителствената пресслужба. 

На срещата на министрите на труда и социалната политика е предвидено 

постигането на принципно съгласие по предложението за решение относно Тристранна 

социална среща на върха за растеж и заетост. Срещата е институционализирана през 

2003 г. Тя осигурява регулярните съгласувателни процеси между Съвета, Комисията и 

социалните партньори и дава възможност на социалните партньори на европейско ниво 

да допринесат за различните компоненти на Стратегията на ЕС за растеж и заетост. 

Предвид значителните институционални промени, настъпили с Договора от 

Лисабон, се налага нова редакция на Решението на Съвета от 2003 г. относно 

Тристранната социална среща. 

Очаква се да бъде прието и предложението за препоръка на Съвета относно рамка 

за качество на стажовете. Предложението представя насоки, с които да се подпомогне 

осигуряване на високо качество на учебното съдържание и подходящи условия на труд 

при провеждане на т. нар. „стажове на свободния пазар” – след завършване на 

образователна степен и като част от процеса на търсене на работа. 

Министрите на финансите от ЕС ще обсъдят възможностите за приемане на 

изменение по директивата относно данъчното облагане на доходи от спестявания. 

ЕКОФИН ще продължи и дискусиите по Единния механизъм за преструктуриране, 

като ще бъдат обсъдени възможни промени в общия подход по досието с цел да бъде 

постигнато споразумение с Европейския парламент. В рамките на Съвета ще се състои 

специална среща на министрите, на която ще се обсъди работата по 

Междуправителственото споразумение относно Единния фонд за преструктуриране. 

Правителството днес прие и доклад за резултатите от заседанието на Съвета на ЕС 

по икономически и финансови въпроси, което се проведе на 18 февруари 2014 г. в 

Брюксел. На него бяха приети заключения относно Годишния обзор на растежа и 

макроикономическите дисбаланси. Сред одобрените документи са препоръка до 

Европейския парламент във връзка с процедурата по освобождаване от отговорност 

относно изпълнението на бюджета на ЕС за 2012 г., както и заключения за определяне на 

http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2076/sittings/ID/6815
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2085/sittings/ID/6822
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2085/sittings/ID/6822
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2068/sittings/ID/6832
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2067/sittings/ID/6828
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основните приоритети в хода на преговорите с Европейския парламент относно бюджета 

на ЕС за 2015 г. 

 
Източник: (Портал Европа) 

 

 

 

Новини от европейските институции  

Събития от изминалата седмица в европейските институции 

 
Седмицата в Европейския парламент  

 

Международният ден на жената: да спрем насилието срещу 

жени 

 
Предотвратяването на насилието срещу жени е основна 

тема на събитията в Европейския парламент, отбелязващи 

Международния ден на жената на 8 март 2014 г. Насилието е не 

просто нарушение на човешките права, но лишава жените от 

възможност да участват пълноценно в икономическия, социалния, 

политическия и културния живот. Затова Парламентът иска чрез 

серия от прояви да привлече повече внимание към проблема.  

Комисията по права на жените и равенството на половете в 

ЕП организира на 5 март 2014 г. заседание с депутати от националните парламенти, за да 

обсъди с тях опита в борбата с насилието и мерките, които могат да бъдат взети на 

европейско ниво. 

По време на заседанието Агенцията на ЕС за основните права ще представи 

резултатите от изследване в цяла Европа, което съдържа повече данни за насилието, 

основано на пола, от всяко друго проучване в областта. 

Също на 5 март 2014 г. председателят на комисията за правата на жените Микаел 

Густафсон (ЕОЛ/СЗЛ, Швеция) ще участва в чат с почитатели на Парламента във 

Facebook, за да разисква мерките за постигане на истинско равенство между половете. 

На 4-5 март 2014 г. Парламентът ще посрещне журналисти в Брюксел за семинар 

за участието на жените на предстоящите европейски избори и в политиката като цяло. 

От 8 март 2014 г. френско-немският телевизионен канал ARTE ще направи 

достъпен за гледане онлайн филма „Чужденката“ на Фео Аладаг. Филмът е носител на 

наградата LUX на Европейския парламент за 2010 г. и разказва драматичната история на 

жена, която избягва от мъжа си и се сблъсква с роднините си в стремежа към нов живот. 

Ще можете да гледате филма на всеки един от 24-те официални езика на ЕС 

 

 

Поглед от върха: Европа разчиства застоялия въздух във финансовата област 

 
Лифтът, свързващ френския курорт Шамони в подножието на връх Монблан и връх 

Егюй дьо Миди на 3842 метра надморска височина, предлага поразяваща гледка от най-

високата точка на Алпите. Но наистина ли Европа е толкова чиста и прозрачна, колкото 

изглежда оттам? Регионът, разположен между Франция, Италия и Швейцария, дълги 
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години е бил популярен за всички онези, които са пренасяли куфарчета с пари, за да не 

плащат данъци. Сега обаче нещата се променят с реформите за финансова прозрачност 

на ЕС.  

По всичко изглежда, че прехвърлянето на пари в брой в Швейцария не е толкова 

разпространено, колкото в миналото. Европейският съюз положи много усилия от 

началото на кризата да осигури заедно с другите развити страни и партньорите си в Г-20 

засилен контрол върху данъчните убежища и мерки срещу прането на пари. Избягването 

на данъци лишава националните бюджети от средства, които са изключително нужни в 

условията на криза, и затова Европа насърчава обмена и разкриването на информация и 

сътрудничеството между данъчните служби в страните-членки. 

Европейският съюз прие редица изменения във финансовите регулации от 

началото на кризата, за да гарантира спестяванията на вложителите и да възстанови 

доверието във финансовата система. Бяха създадени нови надзорни органи и приети 

правила за обуздаване на прекомерното поемане на риск от банките, както и по-строги 

санкции за пазарните злоупотреби. От 2014 г. влезе в сила и нов регламент, който 

изважда „на светло“ търговията с извънборсови деривати. 

В резултат на всичко това парите сега напускат Швейцария – голяма промяна за 

една страна, която в миналото предлагаше подслон на една трета от всички средства, 

вложени в данъчни убежища, казва икономистът Габриел Зукман. 

Митническите служители все още смятат, че контролният пункт в Сен Жулиен ан 

Женевоа е мястото във Франция, където конфискуват най-много пари, но днес това са 

средства, внасяни в страната от Швейцария, а не обратното. 

 

 
Източник: страницата на Европейския парламент 

 
 
 
 

Седмицата в Съвета  

 

Обсъждане в Съвета на тема образование: инвестиране в уменията 

 

В подкрепа на европейския семестър 2014 г. министрите на образованието на ЕС 

приеха заключения относно ефикасно и новаторско образование и обучение за 

инвестиране в уменията.  

Министрите подчертаха, че образователните системи и системите за обучение в ЕС 

следва да имат основна роля в придобиването от страна на младите хора и 

нискоквалифицираните лица в зряла възраст на умения и компетентности, които 

отговарят на потребностите на съвременния пазар на труда. 

С оглед увеличаване на видимостта на образованието и обучението по време на 

европейския семестър 2014 г. Съветът се споразумя да се съсредоточи върху: 

улесняването на дългосрочните инвестиции в модернизацията на образованието и 

обучението и развитието на умения 

изграждането на по-добри и по-подходящи умения у хората от всички възрастови 

групи 
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улесняването на прехода от училище към работа, по-специално 

чрез популяризиране на схеми за учене в процеса на работа 

по-нататъшното модернизиране и подобряване на образователните методи и 

пълното използване на възможностите, предлагани от ученето с помощта на цифрови 

технологии. 

В заключенията държавите членки се приканват да приемат ефективни и 

приобщаващи политики за образование и обучение, надлежно съобразени с нуждите на 

учащите с неравностоен социален произход, както и да включат ученето с помощта на 

цифрови технологии в традиционното образование. 

Заключенията са първа стъпка по отношение на образователните аспекти на 

годишния обзор на растежа за 2014 г., с който се поставя началото на европейския 

семестър, както и по отношение на констатациите от последните две проучвания, 

извършени от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР):  PISA и 

PIAAC.  

Заключения на Съвета относно ефикасно и новаторско образование  

 

 

Източник: страницата на Съвета 

 

 

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. 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/educ/141138.pdf
http://www.elections2014.eu/bg
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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 

 

 

Новини от Европейската комисия 

 

Икономическата прогноза на ЕС — 

възстановяването набира скорост - 25/02/2014 

 

В повечето страни от ЕС икономиката 

продължава да се възстановява, въпреки че степента 

и силата на възстановяването са различни. Въпреки 

това поради последиците от фискалната и дълговата 

консолидация след финансовата криза 

възстановяването ще остане нестабилно. 

Всички основни показатели сочат 

продължаващо възстановяване  

В сравнение с предишната икономическа прогноза на ЕС през есента, 

перспективите както за Съюза като цяло, така и за еврозоната са се подобрили. БВП на 

ЕС, който през 2013 г. нарасна с 0,1 %, се очаква да се повиши с 1,5 % през тази година 

и с 2 % през 2015 г. Прогнозите за растежа в еврозоната са малко по-ниски — 1,2 % през 

2014 г. и 1,8 % през 2015 г. 

Очаква се през тази година възстановяването да обхване целия ЕС и да започне да 

се засилва в уязвимите държави в периферията на еврозоната. Въпреки че различията в 

растежа ще се запазят, разминаването между регистриращите най-добри резултати 

страни и тези, които все още изпитват трудности, ще намалее. През 2014 г. се очаква 

само Кипър и Словения да имат отрицателен растеж на БВП; прогнозата е, че през 2015 г. 

всички икономики в ЕС отново ще нарастват. 

Оли Рен, заместник-председател на Европейската комисия и комисар по 

икономическите и паричните въпроси и еврото, заяви: „Възстановяването в Европа 

набира скорост, след като от средата на миналата година икономиката отново започна да 

нараства. Засилването на вътрешното търсене през тази година би трябвало да ни 

помогне да постигнем по-балансиран и устойчив растеж. Ребалансирането на 

европейската икономика напредва, а външната ѝ конкурентоспособност се повишава, 

особено в най-уязвимите страни. Най-тежките кризисни моменти може би са минало, но 

това не означава, че трябва да изпадаме в самодоволство, тъй като възстановяването все 

още е умерено. Трябва да продължим икономическите реформи, за да бъде 

възстановяването по-силно и за да създаваме повече работни места“.  

Безработица  

През 2014 г. и 2015 г. условията на трудовия пазар ще се подобрят съвсем леко. 

http://gr2014.eu/de/
http://gr2014.eu/de/
http://gr2014.eu/
http://gr2014.eu/
http://gr2014.eu/
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Това се държи на типичното за трудовите пазари забавяне в реакцията по 

отношение на икономическия подем и на цялостното слабо възстановяване на 

икономическата активност в ЕС. 

През тази година равнището на безработицата в еврозоната ще се стабилизира. 

През 2015 г. обаче се очаква лек спад на безработицата — до около 10,4 % в ЕС и 

11,7 % в еврозоната. В обхванатия от прогнозата период значителните различия между 

страните от ЕС ще се запазят; очаква се през тази година безработицата в Австрия да 

бъде 4,8 %, а в Гърция — 26 %. 

Инфлация  

През 2013 г. равнището на инфлацията спадна значително благодарение на 

намаляващите цени на енергията и стоките, слабото търсене и продължаващото 

поскъпване на еврото. Очаква се през тази година низходящата тенденция при 

инфлацията на потребителските цени да се запази. Прогнозите за равнището ѝ в ЕС и 

еврозоната съответно са 1,2 % и 1,0 %. 

Публични финанси  

От 2011 г. намаляването на публичните разходи в ЕС е значително; вероятно най-

тежките мерки в това отношение в повечето страни са минало — не се планират 

съществени съкращения в публичните бюджети за останалата част от прогнозния период. 

Очаква се през 2014 г. бюджетните дефицити да останат на равнища 2,70 % и 

2,6 % от БВП съответно в ЕС и еврозоната. Прогнозата е, че съотношението дълг/БВП в 

ЕС през 2014 г. ще достигне 90 %, а в еврозоната — 96 %. 

Съобщение за медиите: зимна икономическа прогноза  

 

 

 

 

Денят на равното заплащане подчертава нуждата от 

мерки срещу неравенството между половете - 

28/02/2014 

 

За втора поредна година европейският Ден на равното 

заплащане се пада в последния ден на февруари, като така 

се отбелязва фактът, че първите 2 месеца на всяка година 

жените реално работят безплатно, имайки предвид голямата 

разлика между тяхното заплащане и това на мъжете. 

Разликата в заплащането на жените и мъжете, изчислявана като средната разлика 

между техните възнаграждения, почти не се е променила през последните години и 

продължава да е около 16% за цяла Европа. 

Лека тенденция към намаляване  

От първото отбелязване на Деня на равното заплащане през 2011 г. насам 

разликата в заплащането на жените и мъжете е намаляла едва-едва — от 17,5% на 

16,4%. 

През 2011 г. денят се проведе на 5 март, като така бе отбелязан фактът, че жените 

са работили „безплатно“ първите 65 дни на 2010 г. Вторият ден се падна на 2 март 

2012 г., а третият — на 28 февруари 2013 г. 

Лекото подобрение през последните 4 години обаче се дължи по-скоро на 

икономическата криза, която засегна в по-голяма степен някои сектори като 

строителството и инженерството, в които работят предимно мъже, отколкото на 

увеличаване на заплащането на жените. 

Премахване на пречките пред равното заплащане  

Сред факторите, които възпрепятстват подобряването на условията на заплащане 

и труд за жените, са липсата на прозрачност по отношение на системите за заплащане и 

липсата на яснота относно правното определение за труд с равна стойност. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-188_bg.htm
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В неотдавнашен доклад относно прилагането на правилата на ЕС за равно 

третиране на жените и мъжете [82 KB] се посочва, че работниците често не 

разполагат с необходимата информация, за да подадат успешно жалба за равно 

заплащане. Това включва достъп до информация за равнищата на заплащане на 

различните категории служители. 

Наличието на по-голяма прозрачност в тази област ще позволи на жертвите на 

дискриминация по отношение на заплащането да сравняват по-лесно своето 

възнаграждение с това на другия пол. 

В момента Комисията работи по нова инициатива, с която се надява в още по-

голяма степен да насърчи равното заплащане за един и същ труд — основен принцип на 

ЕС. 

Съобщение за медиите: Разликата в заплащането между жените и мъжете в Европа 

остава 16,4%  

Разлика в заплащането на жените и мъжете  

Защо равенството си струва  

 

 

 

Източник: страницата на Европейската комисия 

 

 

 

 

 

 
 

 
Инициативи на ЕС  
 
 

 
Конференция: каква Европа желаете? 

 

На 4 март 2014 г. Европейският парламент става 

домакин на интерактивна конференция, наречена 

„Вашият списък от пожелания за Европа“. Тя е 

организирана от европейския омбудсман Емили О‘Райли 

и дава възможност на гражданите да споделят своето 

мнение и мечти за бъдещето на Европа. Гледайте 

проявата на живо от 10 часа българско време и 

участвайте в дискусията в Twitter, като използвате хаштаг #EUwishlist.  

Освен г-жа О‘Райли на въпроси и коментари на гражданите ще отговарят 

председателят на Европейския парламент Мартин Шулц и председателят на Комисията 

Жозе Мануел Барозу. След това европейският омбудсман ще обобщи очакванията на 

гражданите от европейските политици за следващите пет години. 

Проследете събитието и се включете със своите идеи и пожелания към Европа! 

 
Източник: страницата на Европейския парламент 

 

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/131209_directive_de.pdf
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/131209_directive_de.pdf
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/131209_directive_fr.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-190_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-190_bg.htm
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/index_bg.htm
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/equality-pays-off/index_de.htm
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/equality-pays-off/index_de.htm
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/equality-pays-off/index_fr.htm
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Документи на Европейската комисия 
 

Документи на ЕК получени за месец февруари 2014 г. 

 
 

Последни документи 

 

Документ Сигнатура Дата 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА за 

изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 875/2013 на 

Съвета за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху 

вноса на някои видове приготвена и консервирана сладка 

царевица на зърна с произход от Тайланд след междинно 

преразглеждане съгласно член 11, параграф 3 от Регламент (ЕО) 

№ 1225/2009  

COM(2014) 

108 
27/02/2014 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписване от името на 

Европейския съюз и на неговите държави членки и временно 

прилагане на Протокола към Споразумението за партньорство и 

сътрудничество за установяване на партньорство между 

Европейските общности и техните държави членки, от една 

страна, и Руската федерация, от друга страна, с оглед на 

присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз  

COM(2014) 

102 
26/02/2014 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА - План за действие за 

наблюдение на функционирането на преференциалните търговски 

договорености  

COM(2014) 

105 
26/02/2014 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която 

да бъде приета от името на Европейския съюз в рамките на 

Съвместния комитет за митническо сътрудничество ЕС — Китай 

във връзка с взаимното признаване на Програмата за одобрени 

икономически оператори в Европейския съюз и Програмата за 

мерки относно класификацията на управлението на предприятията 

в Китайската народна република  

COM(2014) 

106 
26/02/2014 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване, от името на 

Европейския съюз и на неговите държави членки, на протокол към 

Споразумението за партньорство и сътрудничество за 

установяване на партньорство между Европейските общности и 

техните държави членки, от една страна, и Руската федерация, от 

друга страна, с оглед на присъединяването на Република Хърватия 

към Европейския съюз  

COM(2014) 

101 
26/02/2014 

Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за одобряване на 

сключването от Европейската комисия, от името на Европейската 

общност за атомна енергия, на протокол към Споразумението за 

партньорство и сътрудничество за установяване на партньорство 

между Европейските общности и техните държави членки, от една 

страна, и Руската федерация, от друга страна, с оглед на 

присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз  

COM(2014) 

100 
26/02/2014 

http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21985/
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Предложение за РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА за 

изменение на Решение за изпълнение 2013/463/ЕС за одобряване 

на програма за макроикономически мерки за Кипър  

COM(2014) 

118 
26/02/2014 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА 

за прилагането на Директива 2009/31/ЕО относно съхранението на 

въглероден диоксид в геоложки формации  

COM(2014) 

99 
25/02/2014 

Съвместно предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно 

ограничителни мерки с оглед на положението в Украйна  

JOIN(2014) 

10 
24/02/2014 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ  

JOIN(2014) 

7 
24/02/2014 

JOIN(2014) 6  

JOIN(2014) 

6 
24/02/2014 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 

съгласно член 294, параграф 6 от Договора за функционирането 

на Европейския съюз относно позицията на Съвета по приемането 

на Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно 

нивото на шума от моторни превозни средства  

COM(2014) 

107 
21/02/2014 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, 

ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И 

КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Доклад относно прилагането на 

глобалния подход към миграцията и мобилността - 2012—2013 г.  

COM(2014) 

96 
21/02/2014 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, 

СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И 

КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Европейска стратегия за по-голям 

растеж и повече работни места в сектора на крайбрежния и 

морския туризъм  

COM(2014) 

86 
20/02/2014 

Предложение за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно европейски 

принципи за качество на туризма  

COM(2014) 

85 
20/02/2014 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 

- Първа фаза от прилагането на Рамковата директива за морска 

стратегия (2008/56/ЕО) - Оценка и насоки на Европейската 

комисия - {SWD(2014) 49 final} 

COM(2014) 

97 
20/02/2014 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за установяване на 

позицията, която да бъде възприета 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 № 3, 6, 7, 10, 13, 18, 19, 

27, 46, 48, 67, 74, 107, 110, 113, 117, 123 и 129, както и по 

отношение на проекта на глобално техническо правило относно 

хармонизирани в световен мащаб процедури за изпитване на 

лекотоварни превозни средства (WLTP) и проекта на глобално 

техническо правило относно гумите  

COM(2014) 

95 
20/02/2014 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Анекс, 

Придружаващ документа към Доклада на Комисията до Съвета и 

Европейския Парламент - Първа фаза от прилагането на 

Рамковата директива за морска стратегия (2008/56/ЕО) - Оценка и 

насоки на Европейската комисия - {COM(2014) 97 final} 

SWD(2014) 

49 
20/02/2014 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА за 

повторно налагане на окончателно антидъмпингово мито и 

окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса 

COM(2014) 

87 
19/02/2014 
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на някои обувки с горна част от кожа с произход от Китайската 

народна република и произведени от Brosmann Footwear (HK) Ltd, 

Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear 

(Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co Ltd и Zhejiang Aokang 

Shoes Co. Ltd - {SWD(2014) 46 final} 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА 

- Доклад относно прилагането и функционирането на Регламент 

(ЕС) № 1342/2011 на Европейския парламент и на Съвета за 

изменение на Регламент (ЕО) № 1931/2006 по отношение на 

включването на Калининградска област и определени полски 

административни райони в граничния район, за който се прилага 

режимът за местния граничен трафик, и относно двустранното 

споразумение между Полша и Руската федерация, сключено въз 

основа на него  

COM(2014) 

74 
19/02/2014 

 

 

 

 

 

 

Актове, публикувани в Официален вестник на 
Европейския съюз 
 

 

 

 
01.03.2014 L061  C060 C060A C061  

28.02.2014 L059 L060  C057 C058 C059  

27.02.2014 L057 L058  C056 C056A C056E  

26.02.2014 L056  C055 C055A C055E  

25.02.2014 L055  C053 C053E C054  

22.02.2014 L054  C051 C052  

 

 

 
 

           Народно събрание 
  Дирекция „Законодателна 

дейност” 
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