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Тема на седмицата 
 

 

Европейски избори 2014 — този път е 
по-различно 

 

Обратното броене вече започна — остават само 100 

дни, докато първата изборна секция за европейските 

избори бъде отворена. 400 милиона души ще могат да дадат 

своя глас за нов Европейски парламент. Новите 751 

европейските депутати, които ще заемат местата си през 

месец юли 2014 г., не само ще определят посоката на 

европейската политика в следващите 5 години, но и ще изберат лидера на изпълнителния 

орган на Европейския съюз — председателя на Европейската комисия.  

Защо тези избори са по-различни?  

Значително нарасналите през 2009 г. пълномощия на Европейския парламент се 

усещат все по-силно, особено в момента, когато Европейският съюз се опитва да 

преодолее последствията от икономическата криза и членовете на ЕП изготвят 

законодателство в тази насока, като например за ефективно бюджетно регулиране, за 

спасяване на банките в затруднено положение и за определяне на таван на бонусите, 

получавани от банкерите. Ето защо изборите през май ще позволят на гласоподавателите 

на допринесат за засилването или за промяната на посоката, която Европа е поела, за да 

се справи с икономическата криза, както и за много други въпроси, засягащи 

ежедневието ни. 

За първи път политическото разпределение на членовете на Европейския 

парламент ще определи кой ще бъде начело на Европейската комисия — изпълнителният 

орган на ЕС, който предлага европейското законодателство и съблюдава неговото 

прилагане. Според новите правила ръководителите на правителствата в ЕС, които ще 

предложат кандидата за председател на бъдещата Комисия, трябва да направят това въз 

основа на резултатите от изборите. Европейският парламент ще избере новия 

председател на ЕК с мнозинство на съставляващите го членове, т.е. кандидатът трябва да 

получи поне половината (376) от гласовете на всички 751 депутати в ЕП. В този контекст, 

европейските политически партии ще посочат или вече са посочили своя кандидат за 

тази ръководна позиция, преди изборите за Европейски парламент. Това ще позволи на 

гражданите да имат решаваща роля при избора на председател на Комисията. 

Новото политическо мнозинство в ЕП, което ще възникне в резултат на изборите, 

ще има също така огромна роля при изготвянето на европейското законодателство през 

следващите пет години в области, вариращи от единния пазар до гражданските свободи. 

Парламентът — единствената пряко избирана европейска институция, вече е 

първостепенна част от системата за взимане на решения в ЕС и има равноправна на 

националните правителства тежест по почти всички европейски закони. По този начин 

гласоподавателите ще бъдат по-влиятелни от всякога. 

Допълнителна информация 

Политически партии 

В момента в Парламента има седем политически групи, които представляват 

повече от 160 национални партии.  
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Според правилата на ЕП, членовете на политическа група трябва да споделят 

сходна политическа ориентация и да включват поне 25 членове, представляващи поне 

една четвърт от държавите членки (в момента — най-малко седем). Членовете на 

Парламента, които не искат или не могат да бъдат включени към нито една политическа 

група, се наричат „независими“.  

Избирателен закон  

Съществуват общоевропейски правила за изборите, но до голяма степен те се 

организират съобразно националните традиции и закони. Например всяка държава 

членка определя дали да използва затворена или отворена листа, или дали да има 

определен праг, стига той да не е по-висок от 5%. Има някои правила относно 

допустимостта на кандидатите, но всяка държава членка може също да налага свои 

собствени ограничения. Минималната възраст за гласуване е 18 години във всички 

страни, с изключение на Австрия, където е 16. Минималната възраст за кандидатиране за 

член на ЕП варира в различните страни, но в повечето случаи е 18 години.  

Гласуването е задължително в Белгия, Люксембург, Кипър и Гърция.  

Текущата работа на ЕП до края на мандата 

Въпреки че вниманието сега е насочено към предстоящите избори, работата на 

сегашния парламент не е приключила и през следващите месеци ще се вземат множество 

политически и законодателни решения. Законодателните досиета, които са включени в 

дневния ред на настоящия парламент, включват: резолюция за единния оздравителен 

механизъм за спасяване на фалирали банки, банковия съюз, гарантиране на депозити, 

пакет за телекомите, инспекции на храната и на здравето на животните, командировани 

работници, защита на данните, безопасност на продуктите, пристанищните услуги, пакета 

за железниците и правилата за „единно европейско небе“. Парламентът трябва да гласува 

също окончателните текстове за наказателни санкции при пазарни спекулации, за 

емисиите на въглероден двуокис от автомобилите, за пазарите в директивата за 

финансовите инструменти, както и директивата за тютюневите изделия. Дебатите за 

Тройката — Европейската комисия, Европейската централна банка и МВФ, както и 

следенето от страна на Американската агенция за национална сигурност, също са част от 

дневния ред.  

 

 

 

 

 

Източник: страницата на Европейския парламент 
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Събития в Народното събрание 

Събития от изминалата седмица 
 

 

 

Председателят на Народното събрание Михаил Миков се срещна с докладчика по 

пост-мониторинговия диалог на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа 

с България Франьо Матушич 

 

 

 

 

 

Председателят на Народното събрание Михаил Миков се срещна на 13 февруари 

2014 г. с докладчика по пост-мониторинговия диалог на Парламентарната асамблея на 

Съвета на Европа с България Франьо Матушич. 

Председателят на парламента приветства госта на първото му посещение в 

страната ни в качеството му на този пост и отбеляза, че очаква ползотворно 

сътрудничество, насочено към приключване на посто-мониторинговия диалог. 

Надявам се, че информацията, която ще получите по време на визитата си, ще 

даде ясна представа за постигнатия напредък, посочи председателят на парламента и 

добави, че България очаква усилията й да бъдат оценени и да получим по-конкретна 

перспектива за приключване на пост-мониторинговия диалог. 

Той информира госта, че в момента Народното събрание обсъжда проект на нов 

Изборен кодекс и отбеляза, че този проект е съгласуван с Венецианската комисия за 

демокрация чрез право на Съвета на Европа. 

Михаил Миков информира Франьо Матушич, че само преди няколко дни бе получен 

проeкт на съвместното становище на Венецианската комисия по проекта, който се 

анализира изключително внимателно и задълбочено. 

Франьо Матушич се срещна на 13 февруари 2014 г. и с представители на 

парламентарните групи и с парламентарни комисии. 
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Предстоящи събития  
 

 

17/02/2014 

10:00 Пленарно заседание (извънредно заседание) 

17/02/2014 

14:00 Заседание на Обществен съвет към Комисия за взаимодействие с граждански 

организации и движения  

 

17/02/2014 

Председателят на Народното събрание Михаил Миков ще направи официално посещение 

в Република Хърватия  

 

 

 

 

 

Новини от България свързани с ЕС 
 

 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПРОГРАМАТА НА ЕС ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ 

„ХОРИЗОНТ 2020“ 

 

 

Министерството на образованието и науката, със съдействието на Европейската 

комисия, организира лансираща конференция за програмата на ЕС за научни 

изследвания и иновации "Хоризонт 2020". Конференцията ще бъде открита от министъра 

на образованието и науката проф. д-р Анелия Клисарова на 18 февруари 2014 г., от 9.30 

часа, в зала „Роял“ на хотел „Шератон“, гр. София. 

МОН организира конференцията в ролята си на национален координатор на 

програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”. Целта на форума е да 

запознае широката общественост с новите схеми, инструментите и единните правила на 

Рамковата програма за научни изследвания и иновации и да насърчи участието на 

българските научни колективи, изследователски организации и университети, държавни 

институции, бизнеса и неправителствените организации в конкурсните сесии на 

„Хоризонт 2020”. Програмата, чийто 7-годишен бюджет е близо 80 млрд. евро, ще осигури 

инструментите за финансиране и практическата подкрепа по цялата верига - от 

фундаменталните научни изследвания към дейности, свързани с пазара. 

При откриването на конференцията приветствие към участниците ще поднесат г-н 

Волфганг Бурчер, заместник генерален директор на дирекция „Научни изследвания и 

иновации“ на Европейската комисия, и Негово Превъзходителство г-н Димостенис 

Стоидис, посланик на Република Гърция, председателстваща Европейския съюз. 

Над 700 български учени и изследователи са заявили участие в конференцията. 

http://www.parliament.bg/bg/plenaryprogram/ID/784
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2255/sittings/ID/6770
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2255/sittings/ID/6770
http://www.parliament.bg/bg/calendar/ID/829
http://www.parliament.bg/bg/calendar/ID/829
http://www.parliament.bg/bg/calendar/ID/829
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Брифингът за медиите на министър Клисарова и г-н Бурчер ще се състои на 

18.02.2014 г., от 11 часа, в зала „Рила“, хотел „Шератон“. 

Събитието ще се проведе в два последователни дни. През втория ден - 19 

февруари 2014 г., от 9.00 часа, в зала „Сердика“ и зала „Средец“ на хотел „Шератон“, в 

паралелни сесии ще бъдат представени отделните тематични области. В панелните сесии 

ще вземат участие ключови европейски експерти, представители на отговорни дирекции 

на Европейската Комисия, представители на български научни колективи, учени. 

През юни 2010 г. лидерите на Европа одобриха Стратегията за интелигентен, 

устойчив и приобщаващ растеж „Европа 2020“. В основата й е залегнала увереността, че 

научните изследвания и иновациите са предпоставка за преодоляване на финансовата 

криза и постигане на дългосрочен икономически растеж. „Хоризонт 2020“ е отговорът на 

Европейския съюз за необходимостта от повече инвестиции в областта на науката и 

иновациите и внедряването им в реалната икономика за постигане на бърз и ефективен 

пазарен растеж. 

 

 

 

 

 

Източник: (Портал Европа) 

 

 

 

 

  

 

Новини от европейските институции  

Събития от изминалата седмица в европейските институции 

 
Седмицата в Европейския парламент  

 

Комисия в ЕП гласува относно въвеждането на 

системата eCall в новите модели коли 

 

Комисията по вътрешен пазар на ЕП ще 

гласува на 11 февруари 2014 г. правила, които ще 

гарантират, че от октомври 2015 г. всички нови 

модели коли, продавани в ЕС, ще могат да подават сигнал на спасителните служби, ако 

претърпят тежко пътно произшествие. "Системата eCall може да спаси до 2 500 живота 

годишно и това е решаващ аргумент за въвеждането й в целия ЕС", заявява авторката на 

доклада на Парламента по темата Олга Сехналова (С&Д, Чехия).  

Идеята е всяка кола да разполага с оборудване, което да може да направи 

автоматично обаждане на номера за спешни случаи 112 в момента, в който сензорите на 

нейните въздушни възглавници регистрират сблъсък. Системата ще може да бъде 

активирана и чрез натискането на специален бутон в автомобила. Тя ще предава 



Седмичен бюлетин Брой 5 
17 февруари 2014 г. 

 
 

Народно събрание 

Дирекция „Законодателна дейност” 
7 

автоматично данни на най-близкия център за спешно реагиране за местоположението на 

колата и за времето на сблъсъка. 

Към момента само 0,7% от всички пътнически превозни средства в ЕС разполагат 

със система за автоматично сигнализиране на произшествия. Разходите за инсталиране 

на необходимото оборудване се оценяват на под 100 евро за кола. 

Страните-членки и техните мобилни оператори ще трябва да модернизират и 

своята инфраструктура, за да могат сигналите от eCall да бъдат предавани на службите за 

спешно реагиране. В края на декември 2013 г. комисията по транспорт на ЕП гласува 

законодателен текст по темата. 

Гласуването в пленарна зала е предвидено за 26 февруари 2014 г. 

 

 

 

Проучването на ЕП за масовото следене онлайн: 

какво научихме от изслушванията 

 

Разкритията за масово следене онлайн от страна 

на служби за сигурност от САЩ и други страни накараха 

Европейския парламент да проведе разследване за 

отражението върху правата на гражданите на ЕС. 

Комисията по граждански свободи ще гласува на 

12 февруари 2014 г. доклада си, който обобщава 

заключенията от над 15 изслушвания и срещи с 

експерти и представители на различни институции в и извън Европа. Ето някои от 

нещата, които бяха казани по време на проучването.  

Още на първото изслушване в началото на септември журналисти подчертаха 

нуждата от демократичен контрол върху работата на службите за сигурност. 

„Технологиите [за масово следене] могат да бъдат използвани за цели, различни от 

борбата с тероризма“, предупреди Жак Фолору от френския ежедневник „Льо Монд“. 

Журналистите призоваха също така за защита на всички, които правят публична 

подобна информация. 

Желанието за обществен дебат за сигурността и правата на човека бе водеща 

причина за разкриването на секретните документи на американската Агенция за 

национална сигурност (NSA), посочи в писмено изявление за проучването на ЕП Едуард 

Сноудън, човекът, който изнесе данните. „Общественият дебат е невъзможен, ако 

обществото няма информация (...) следенето на големи групи хора вместо на отделни 

лица заплашва да се превърне в най-голямото предизвикателство за правата на човека 

на нашето време“, посочи той. Журналистът Глен Гринуолд, пред когото г-н Сноудън 

направи разкритията, заяви по-късно пред депутатите, че „повечето правителства 

печелят от решението на Сноудън“. 

Двама бивши служители на NSA и бивш служител на британските разузнавателни 

служби MI5 участваха в изслушванията, като бившият висш служител на NSA Томас 

Дрейк, изнесъл данни за слабости в работата на агенцията, заяви, че никога не е 

предполагал, че „САЩ биха използвали „наръчника на Щази“ за тайни програми за 

масово следене“. 

Американският конгресмен Джим Сенсенбренър, председател на подкомисията по 

престъпност, тероризъм, вътрешна сигурност и разследвания, заяви пред ЕП, че 

нарушенията в NSA са извършвани без одобрението на Конгреса. „Надявам се, че сме си 

научили урока и че контролът ще бъде много по-деен“. 

В рамките на проучването бяха повдигнати въпроси дали следенето не е 

извършвано в нарушение на различни споразумения между ЕС и САЩ, включително на 

споразумение за прехвърлянето на данни за плащания през системата SWIFT с цел 
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идентифицирането на терористична дейност или на друго споразумение за стандартите за 

защита на данните, които трябва да спазват американски компании, ползващи данни на 

европейски граждани (т.нар. споразумение за „спокоен пристан“). 

Някои депутати обаче изразиха безпокойство как споровете около тези 

споразумения ще се отразят върху отношенията между ЕС и САЩ. "Ще обявим ли сега 

война на САЩ?", попита реторично Ана Мария Кораца Билд (ЕНП, Швеция), а Аксел Вос 

(ЕНП, Германия) заяви по повод на спразумението за данните от SWIFT: "Към този момент 

не можем просто да се оттеглим от договора". 

Мениджъри на компаниите Microsoft, Google и Facebook отрекоха да е бил 

предоставян неограничен достъп на правителствени служби до техните сървъри. В същото 

време експерти предложиха създаването на европейски компютърен облак, който ще 

предлага на потребителите на Интернет възможност за сигурно съхраняване на данни при 

запазване на тяхната неприкосновеност. 

Изслушванията обърнаха внимание и на наблюдението, осъществявано от служби в 

страни от ЕС, включително Дания, Белгия и Великобритания. „Парламентът разследваше 

не само твърденията за дейността на NSA, но и нашия собствен вътрешен двор… Ние 

знаехме, че разпоредбите за контрол върху службите в много страни-членки са 

недостатъчни според гражданите“, заяви докладчикът на ЕП за проучването Клод Мораес 

(С&Д, Великобритания) в интервю през ноември 2013 г. 

 

 

Туристически пакети: защита срещу фалит на агенцията и срещу промени в 

условията 

 

 

Купувачите на пакети от туристически услуги трябва да бъдат защитени в случай 

на фалит на ползваната от тях пътническа агенция, а при съществени промени в 

условията на офертата потребителите ще има правото да се откажат и да си получат 

парите обратно. Това предвиждат обновени правила за пакетните туристически 

пътувания, приети от комисията по вътрешен пазар на 12 февруари 2014 г. Разговаряхме 

с докладчика на ЕП Ханс-Петер Майер (ЕНП, Германия).  

Интернет променя пазара на туристически пътувания. Хората правят все повече 

резервации онлайн, но съществува рискът от измами и разочарование от качеството на 

получените услуги. Каква защита получават потребителите? 

Сега съществуващата директива е приета във времената преди Интернет, така че 

цялата идея за онлайн резервации се обхваща с този нов закон. 

На потребителите трябва да бъде предоставен телефонен номер, на който те да 

могат да се обадят при спешен случай, дори ако пътуват извън ЕС. Туристическият пакет 

или комбинираното пътуване трябва да бъдат напълно защитени от изпадане в 

неплатежоспособност на доставчика на услугата, а при възникване на извънредни 

обстоятелства, например изригване на вулкан, потребителите ще имат право на до 5 

нощувки в хотел на цена до 125 евро на нощ – тези допълнителни разходи се покриват от 

организатора. 

Туристите ще бъдат защитени и срещу промени в условията на резервация – ако 

цените нараснат с повече от 8%, потребителят има право да се откаже от офертата, а 

организаторът е длъжен да предложи алтернативно пътуване, подобно на онова, което е 

било резервирано. Тези разпоредби са много по-благоприятни от първоначалното 

предложение на Комисията. По същия начин стоят нещата и при други съществени 

промени в туристическия пакет – например, ако бъде сменен хотелът. Правилата са много 

подробни. 
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ЕС е и важна туристическа дестинация. Как новите правила ще се отразят на 

туристическата индустрия? 

Всички наши решения са много добре балансирани. Потребителят има право да 

получи информация, а в същото време организаторът и продавачът знаят точно каква 

информация трябва да дадат и какви задължения и права имат. Реакцията на 

организаторите на пътувания към новите текстове беше положителна, те искат да 

удовлетворят клиентите си и да предложат отлично качество на услугата. 

 

 

Търговски преговори със САЩ: депутати 

изразяват предпазливост към нови продукти 

 

Депутати в ЕП се изказаха против 

изоставянето на принципа на предпазливостта от 

ЕС при определянето на рисковете за здравето от 

нови продукти като генно модифицирани 

организми или месо от клонирани животни, в 

името на сключване на споразумение за свободна 

търговия със САЩ. Научните тестове не винаги 

могат да идентифицират всички рискове, посочи 

Франсоаз Кастекс (С&Д, Франция) по време на изслушване на 11 февруари 2014 г. за 

правните аспекти на текущите преговори за трансатлантическо партньорство.  

По време на дебата, организиран от комисията по правни въпроси на ЕП, експерти 

изтъкнаха, че разликата в подходите между ЕС и САЩ не е толкова голяма, колкото се 

смята. Депутати обаче възразиха срещу разчитането единствено на научни изследвания 

за определянето на политиката в определена област. Г-жа Кастекс посочи примера с 

азбеста, при който първоначалните заключения са били, че той не е опасен и едва на по-

късен етап е установено, че може да доведе до развитие на ракови заболявания. „Ние 

трябва да помним, че не трябва да вървим по-бързо, отколкото гражданите могат да 

приемат“, каза още тя. 

Джоузеф Бърк, служител по въпросите на търговията и потребителите в 

представителството на САЩ към ЕС в Брюксел, защити различна теза: „Решенията на 

регулативните органи трябва да се основават на най-добрите налични научни данни и ако 

те не се разбират от обществото, задължение на вземащите решения е да обяснят 

научните данни на гражданите, които те представляват“. 

 

 

Граждански идеи за бездомните и 

здравеопазването включени в доклад за 

„тройката“ 

 
Когато Алехандро Серкас (С&Д, Испания) бе 

натоварен да подготви доклад на ЕП за социалното 

отражение на политиките на „тройката“ (Комисията, 

ЕЦБ и МВФ) върху страните, на които бе оказана 

финансова помощ, той помоли хората за коментари и 

идеи в LinkedIn. Предложения от граждани за мерки за борба с нарастването на броя на 

бездомните и за обществени консултации за реформите в здравния сектор намериха 
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място в текста, одобрен от комисията по заетост на 13 февруари 2014 г., заяви г-н Серкас 

след гласуването.  

От декември 2013 г. в подгрупа на ЕП в LinkedIn се води дискусия по 

съдържанието на доклада. Повече от два месеца докладчикът получаваше мнения и 

предложения директно от граждани, които споделяха идеи, личен опит и информация. 

Някои дори посочиха конкретни изследвания относно бедността и правата на човека, 

които по думите на г-н Серкас са се оказали много полезни. 

В коментарите, които наброяваха 79 преди гласуването в парламентарната 

комисия, гражданите изразяваха безпокойство за подкопаването на основни социални 

права в засегнатите страни (Гърция, Ирландия, Португалия и Кипър), за липсата на 

демократична легитимност на вземаните решения и за трудностите, произтичащи от 

политиката на икономии, довела до ръст на безработните, бездомните, бедните и хората в 

социална изолация. 

„Това, което най-силно ме впечатли в нашия дебат в Linkedin, беше гневът спрямо 

Европа“, заяви г-н Серкас на пресконференция след гласуването. „Европейският 

парламент беше напълно отстранен от процеса на вземане на решения, но гражданите на 

Европа смятат, че Европа направи всичко това… Мнозина смятат, че Европа е в ръцете на 

банкерите. Тя не се възприема като нещо, което може да помогне за решаването на 

проблема, а по-скоро като част от проблема“, посочи испанският депутат. 

Неговият доклад, гласуван в четвъртък в комисията по заетост и социални 

въпроси, призовава страните-членки и ЕС да въведат планове за възстановяване на 

работни места и стандарти за социална защита в страните, на които бе оказана 

финансова помощ. Текстът също така приканва Комисията да направи подробно 

проучване на социално-икономическите последствия от кризата и от програмите за 

реформи на „тройката“. 

 

 

Право на вода: Изслушване в ЕП за първата гражданска 

инициатива 

 

Европейският парламент ще проведе изслушване относно 

първата гражданска инициатива, събрала необходимия брой от един 

милион подписа, за да бъде разгледана от европейските институции. 

Инициативата, известна като "Right2water" („Право на вода“), се 

обявява за всеобщ достъп до чиста вода и срещу либерализацията на 

водния сектор. Изслушването ще се проведе на 17 февруари 2014 г. от 

16 часа българско време. Гледайте изслушването на живо на нашата 

Интернет страница.  

Изслушването 

Изслушването в Европейския парламент се организира от комисията по околна 

среда в сътрудничество с комисиите по петиции, вътрешен пазар и развитие. 

Организаторите ще могат да представят целите си пред депутатите и пред заместник-

председателя на Европейската комисия Марош Шефчович. 

Инициативата за правото на вода 

Кампанията за чиста питейна вода и добри санитарно-хигиенни условия събра 

близо 1,9 милиона подписа. Подписалите граждани приканват институциите на ЕС и 

страните-членки да гарантират на всички европейски жители правото на вода, да 

изключат водните услуги от правилата на вътрешния пазар и да не либерализират 

сектора. 

Европейската гражданска инициатива 
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Гражданската инициатива е създадена с Договора от Лисабон и позволява на 1 

милион граждани от поне една четвърт от държавите-членки на ЕС да поискат от 

Европейската комисия да предложи законодателство в области, които попадат в рамките 

на нейните правомощия. 

Организаторите на гражданската инициатива – граждански комитет, съставен от 

най-малко 7 граждани на ЕС от поне 7 различни държави-членки – разполагат с една 

година за набирането на необходимата подкрепа. Подписите трябва да бъдат 

удостоверени от компетентните органи във всяка държава-членка. Организаторите на 

успешни инициативи ще участват в изслушване, организирано от Европейския парламент. 

Комисията ще има три месеца, за да проучи инициативата и да реши какви 

действия да предприеме. 

Силни и слаби страни? 

На 10 февруари 2014 г. в комисията по петиции бяха представени първоначални 

заключения на изследване за европейските граждански инициативи. Като цяло, новият 

инструмент се оценява като успех от авторите, но отделни аспекти могат да бъдат 

подобрени: например, уеднаквяване на изискваните данни от подписващите граждани в 

различните страни. Беше предложено и създаването на интерактивен уебсайт, където 

гражданите да могат да обсъждат идеи за нови инициативи и да търсят партньори в 

другите страни от ЕС. 

 

Източник: страницата на Европейския парламент 

 

 

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  
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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 

 

 

 

Новини от Европейската комисия 

 

ЕС връчва награди за онлайн съдържание по повод 

Деня на безопасния интернет - 11/02/2014 г. 

 

 

На 11 февруари 2014г. ЕС участва в световните 

чествания по повод Деня на безопасния интернет през 

2014 г., като връчва онлайн награди и представя младежки 

манифест и уебсайт за безопасността. 

За 11-та година в Деня на безопасния интернет се 

насърчава по-доброто използване на интернет и цифровите технологии от децата, като 

им се помага да учат и играят онлайн, докато в същото време са защитени от вредно 

съдържание — от кибертормоз до уебсайтове за залагания и онлайн измами. Девизът на 

тази година е „Нека заедно да направим интернет по-добър“. 

За да отбележи днешния ден, заместник-председателят на ЕК Нели Крус ще връчи 

Европейските награди за най-добро онлайн съдържание за деца. Конкурсът стимулира 

създаването на ново съдържание — от уебсайтове и блогове до видеоклипове и игри, 

което помага да се учи и играе безопасно онлайн. 12-те победители — възрастни и деца 

от редица страни, включително Белгия, Чешката република, Обединеното кралство и 

Исландия, са подбрани измежду над 1100 изпратени за участие в конкурса материали от 

цяла Европа и страни извън нея.  

В помощ на училищата  

В Деня на безопасния интернет ще бъде дадено начало и на 

общоевропейска консултация с младите хора за това как интернет да стане по-

добро място за тях 

уебсайт на „Етикет за електронна безопасност“. 

http://www.elections2014.eu/bg
http://gr2014.eu/de/
http://gr2014.eu/de/
http://gr2014.eu/
http://gr2014.eu/
http://gr2014.eu/
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Този уебсайт ще помогне на училищата да създадат по-безопасна интернет среда, 

като: 

предоставя съвети по въпроси като кибертормоза и атаките с вируси 

дава възможност на училищата да създават свои планове за действие 

създаде форум за учители и експерти — съответно за споделяне на опит и 

улесняване на отговарянето на въпроси на потребителите. 

Чрез програмата училищата могат да получат етикет за електронна безопасност, 

който да поставят на уебсайта си. 

Участие от цял свят  

Денят на безопасния интернет започна да се отбелязва по инициатива на ЕС през 

2004 г., но вече се чества в над 100 страни, като повече от 10 млн. души се включиха в 

миналогодишните прояви. 

Тази година в редица страни — от Албания до Венецуела — са организирани 

чествания — прояви в училища, шоупрограми по радиото, конференции, игри и конкурси. 

Можете да намерите прояви близо до вас на уебсайта на Деня на безопасния интернет  

или да ги следите по Twitter, като използвате хаштагове #betterinternet и #SID2014. 

Уебсайт на Деня на безопасния интернет   

Награди за най-добро онлайн съдържание за деца  

Уебсайт на „Етикет за електронна безопасност“   

Програма в областта на цифровите технологии за Европа   

 

 

 

По-строги мерки срещу трансграничните измами с ДДС - 

13/02/2014 г. 

 

Като част от засилващата се борба с данъчните измами, 

ЕС планира да задълбочи сътрудничеството си със съседни 

страни по отношение на ДДС. 

ДДС, който се начислява при продажбите на стоки и 

услуги, е един от основните източници на данъчни 

постъпления за правителствата — над 700 млрд. евро годишно в страните от ЕС. 

Всяка година обаче почти една пета от потенциалните приходи от ДДС в ЕС не 

постъпват в държавните бюджети. Според оценки през 2011 г. не е платен ДДС на 

стойност около 193 млрд. евро (1,5% от БВП), поне отчасти поради измами с ДДС. 

Акцент върху електронните услуги  

Според оценки особено много са измамите с ДДС с участието на лица от страни 

извън ЕС в бързо развиващите се сектори на телекомуникациите и електронната 

търговия, тъй като измамниците често се възползват от разликите между държавите и 

липсата на обмен на информация между тях. 

Услуги, предлагани по електронен път, например изтегляне на музика и филми, 

често се предоставят от сървъри и предприятия от страни извън ЕС. 

В сравнение с традиционните сделки при този вид покупки често е по-трудно да се 

идентифицират доставчиците, клиентите и мястото на доставка. В резултат от това е по-

трудно да се проследи дали ДДС е платен. 

Ограничаване на вредите за икономиката от данъчните измами  

ЕС се надява чрез по-тясно сътрудничество с международни партньори да разработи по-

ефективни инструменти за борба с данъчните измами и така да помогне на държавите да 

събират дължимите данъци и да допринесе за защитата на публичните финанси. 

Във връзка с проблема Комисията предлага да започнат официални преговори с 

Русия и Норвегия за подобряване на административното сътрудничество по отношение на 

ДДС. Предварителни разговори са проведени и с Канада, Турция и Китай. 

http://www.saferinternetday.org/web/guest/members
http://www.saferinternetday.org/web/guest
http://www.bestcontentaward.eu/
http://www.esafetylabel.eu/
http://www.esafetylabel.eu/
http://www.esafetylabel.eu/
http://www.esafetylabel.eu/
http://www.esafetylabel.eu/
http://www.esafetylabel.eu/
http://www.esafetylabel.eu/
http://www.esafetylabel.eu/
http://www.esafetylabel.eu/
http://www.esafetylabel.eu/
http://www.esafetylabel.eu/
http://www.esafetylabel.eu/
http://ec.europa.eu/digital-agenda/
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Сред предложените мерки са насърчаване на националните данъчни органи да 

обменят повече данни за дейностите на данъкоплатците, включително да си предоставят 

взаимен достъп до бази данни. Подобно сътрудничество вече съществува между страните 

от ЕС, но не и с най-големите търговски партньори на Съюза. 

В условията на все по-глобализираща се икономика със споразумения за 

сътрудничество като тези, по които ще се преговаря с Русия и Норвегия, ще се подобри 

разкриването на измами с ДДС и предприемането на мерки срещу тях, с което ще се 

намалят финансовите загуби за държавните бюджети. Подобни загуби на приходи водят 

до допълнителна данъчна тежест в размер на милиарди евро годишно за честните 

данъкоплатци. 

Съобщение за медиите — Борба с данъчните измами  

Често задавани въпроси — Сътрудничество по отношение на измамите с ДДС  

План за действие за борба срещу данъчните измами и укриването на данъци 

 

 

 

 

Източник: страницата на Европейската комисия 

 

 

 

 

 

 

 

Документи на Европейската комисия 
 

Документи на ЕК получени в периода февруари  2014 г. 

 
 

 
ПОСЛЕДНИ ДОКУМЕНТИ 

ДОКУМЕНТ СИГНАТУРА ДАТА 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - Седми доклад относно 
процедурите за събиране и контрол на ДДС, изготвен по силата на член 12 от Регламент (ЕИО, 
Евратом) № 1553/89 - {SWD(2014) 38 final} 

COM(2014) 
69 

12/02/2014 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ за прилагането на 
Регламент (ЕС) № 904/2010 на Съвета относно административното сътрудничество и борбата с 
измамите в областта на данъка върху добавената стойност - {SWD(2014) 39 final} 

COM(2014) 
71 

12/02/2014 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за установяване на позицията на Съюза в рамките на 
53-тата сесия на Комисията от експерти по превоза на опасни товари към 
Междуправителствената организация за международни железопътни превози по отношение на 
някои изменения в притурка С към Конвенцията за международни железопътни превози 
(COTIF), приложими от 1 януари 2015 г. 

COM(2014) 
67 

12/02/2014 

СЪОБЩЕНИЕ 

COM(2014) 
72 

12/02/2014 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за зоотехническите 
и генеалогичните условия за търговия и внос в Съюза на разплодни животни и зародишни 
продукти от тях 

COM(2014) 5 11/02/2014 

ПРОЕКТ НА КОРИГИРАЩ БЮДЖЕТ № 1 КЪМ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2014 Г. - ПРИХОДНА ЧАСТ НА 
БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛИ - РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛИ -Раздел III – Комисия 

COM(2014) 
78 

11/02/2014 

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на COM(2014) 4 11/02/2014 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-121_de.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-121_de.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-121_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-121_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-90_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_fraud_evasion/missing-part_bg.htm
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21878/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21878/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21878/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21879/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21879/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21879/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21880/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21880/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21880/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21880/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21880/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21886/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21862/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21862/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21862/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21863/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21863/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/21877/
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директиви 89/608/ЕИО, 90/425/ЕИО и 91/496/ЕИО по отношение на препратките към 
законодателството в зоотехническата област 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за удължаване на срока на действие на Решение 
2012/96/ЕС 

COM(2014) 
73 

10/02/2014 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ JOIN(2014) 5 10/02/2014 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ относно подхода на 
ЕС срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна 

COM(2014) 
64 

07/02/2014 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно участието на 
Европейския съюз в увеличаването на капитала на Европейския инвестиционен фонд 

COM(2014) 
66 

06/02/2014 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА- Доклад за напредъка по установяване на подходящи връзки между 
ЕС и Европейската космическа агенция (ЕКА)  

COM(2014) 
56 

06/02/2014 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно прилагането 
на Регламент (ЕС) № 472/2013 

COM(2014) 
61 

06/02/2014 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА за налагане на окончателно 
антидъмпингово мито върху вноса на определени манганови диоксиди с произход от 
Република Южна Африка след преразглеждане с оглед на изтичане на срока на действие на 
мерките съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 

COM(2014) 
50 

05/02/2014 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за прилагането от 
държавите членки на Рамкови решения 2008/909/ПВР, 2008/947/ПВР и 2009/829/ПВР относно 
взаимното признаване на съдебни решения за наказания лишаване от свобода или мерки, 
включващи лишаване от свобода, на решения за пробация и алтернативни санкции и на мерки 
за процесуална принуда като алтернатива на предварителното задържане - {SWD(2014) 34 
final} 

COM(2014) 
57 

05/02/2014 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Таблици "Актуално състояние" и 
"Декларации", Придружаващ документа към ДОКЛАДА НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за прилагането от държавите членки на Рамкови решения 
2008/909/ПВР, 2008/947/ПВР и 2009/829/ПВР относно взаимното признаване на съдебни 
решения за наказания лишаване от свобода или мерки, включващи лишаване от свобода, на 
решения за пробация и алтернативни санкции и на мерки за процесуална принуда като 
алтернатива на предварителното задържане - {COM(2014) 57 final} 

SWD(2014) 
34 

05/02/2014 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА ОТНОСНО ХРАНИТЕЛНИТЕ 
СЪСТАВКИ, КОИТО СА ОБРАБОТЕНИ С ЙОНИЗИРАЩО ЛЪЧЕНИЕ, ЗА 2012 г. 

COM(2014) 
52 

04/02/2014 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) 
№ 461/2013 за налагане на окончателно изравнително мито върху вноса на полиетилен 
терефталат (ПЕТ) с произход от Индия след преразглеждане с оглед изтичане на срока на 
действие съгласно член 18 от Регламент (ЕО) № 597/2009 

COM(2014) 
51 

04/02/2014 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - Доклада на ЕС за 
борбата с корупцията 

COM(2014) 
38 

03/02/2014 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписване от името на Европейския съюз и 
неговите държави членки на Протокол за изменение на Споразумението за въздушен 
транспорт между Канада и Европейската общност и нейните държави членки, за да се вземе 
предвид присъединяването към Европейския съюз на Република Хърватия  

COM(2014) 
48 

03/02/2014 
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Актове, публикувани в Официален вестник на 
Европейския съюз 
 

 

 
Дата L (Законодателство) C (Информация и известия) 

14.02.2014 L044  C043 C043A  

13.02.2014 L043  C042 C042A C042E  

12.02.2014 L041 L042  C041 C041A C041E  

11.02.2014 L040  C040 C040E  
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