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Тема на седмицата 
 

Италия поема председателството 
на ЕС 

 

 

Растеж и заетост, укрепване на правата на 

гражданите и по-силна роля на Европа в света — това 

ще бъдат приоритетите на Италия по време на 6-

месечното ѝ председателство на ЕС. 

Италианското председателство съвпада с 

първите 6 месеца на избрания през май тази година 

Европейски парламент и е първото от новата серия от три председателства, при която 

Италия ще бъде последвана от Латвия и Люксембург. Правителствата на тези три страни 

са изготвили работната програма на Съвета на ЕС за следващите 18 месеца. 

Растеж и заетост  

Италия желае да насърчи структурните реформи и иновациите в страните от ЕС. 

Целта е да се даде тласък на „промишлено възраждане“, за да се намери отговор 

на безработицата и да се подобри конкурентоспособността. До 2030 г. ще бъде обърнато 

особено внимание на малките предприятия и на политиката за климата и енергетиката. 

Италия планира също така да насърчи инвестициите в сектори, които са от 

жизненоважно значение за бъдещето на децата, като например опазването на околната 

среда, изграждането на инфраструктура и цифровите услуги. 

Друг важен въпрос е устойчивото развитие. То ще бъде в центъра на изложението 

в Милано през 2015 г. под надслов „Изхранване на планетата. Енергия за живот“. 

Европа — по-близо до гражданите  

В отговор на растящото разочарование по отношение на европейската интеграция, 

председателството иска да намали бюрокрацията и да увеличи прозрачността, 

отчетността и цифровизацията, за да се гарантира ефективно сътрудничество между 

институциите на ЕС. 

Италия иска ЕС да играе по-активна роля в области, в които може да добави 

стойност, като например защитата на основните права и политиката за миграция и 

убежище. От друга страна, Италия иска по-слаба активност на ЕС в области, в които се 

действа по-ефективно на национално, регионално или местно равнище. 

Европа на международната сцена  

Според Италия външната политика на ЕС се нуждае от по-широкообхватен подход, 

за да се справя с глобалните и регионалните предизвикателства. Регионите по границите 

на ЕС и особено Средиземноморието ще бъдат в центъра на вниманието. 

Подкрепата за преходния процес в Северна Африка и мирния процес в Близкия 

Изток трябва да продължи. Италия ще се съсредоточи и върху новите споразумения за 

асоцииране с Грузия, Молдова и Украйна. 

На дневен ред ще са и търговските преговори, като Италия се надява да постигне 

напредък в преговорите със САЩ по трансатлантическо партньорство за търговия и 

инвестиции. 

Италианско председателство  

 

депутатите в ЕП обсъждат председателството на Съвета 

http://issuu.com/it2014eu/docs/18-months-programme/1?e=12483200/8420851
http://issuu.com/it2014eu/docs/18-months-programme/1?e=12483200/8420851
http://issuu.com/it2014eu/docs/programma-a-18-mesi-del-consiglio
http://www.expo2015.org/en
http://www.expo2015.org/en
http://www.expo2015.org/it
http://italia2014.eu/en
http://italia2014.eu/en
http://italia2014.eu/it
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/content/20140702STO51216/html/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0-%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D0%95%D0%9F-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%8A%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%A1%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0
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Източник: страницата на Европейския парламент 

 

 

 

 

Събития в Народното събрание 

Събития от изминалата седмица 
 

 
 
 

 

Предизвикателствата пред Европейския съюз и очакванията след изборите за 

Европейски парламент бяха основните теми на конференцията "Европа на 

кръстопът" 

 

Предизвикателствата пред Европейския съюз и очакванията след изборите за 

Европейски парламент бяха основните теми на конференцията "Европа на кръстопът". 

Дискусията беше организирана на 3 юли 2014 г. от Global Diplomatic Forum в 

партньорство с Народното събрание. В нея участваха ръководители на дипломатически 

мисии, акредитирани в София, представители на Народното събрание и правителството, 

академичната общност и медии. 

В панела "Преосмисляне ролята на Европейския съюз" водещ лектор беше 

посланикът на Италия в България Марко Контичели, чиято страна пое от 1 юли 

председателството на ЕС. Той представи приоритетите на италианското председателство и 

подчерта, че то започва в сложна и нееднозначна международна обстановка. По време на 

председателството специално внимание ще бъде обърнато на въпросите, свързани с 

безработицата, борбата с бедността, рисковете, свързани с енергийната сигурност, 

справяне с емиграционния натиск, посочи Марко Контичели. Разширяването на ЕС остава 

от решаващо значение, страните-кандидатки и потенциалните кандидати трябва да бъдат 

мотивирани и италианското председателство ще настоява за по-нататъшни стъпки в 

процеса на разширяване, добави той. 

Председателят на Комисията по външна политика на Народното събрание Янаки 

Стоилов отбеляза пред участниците във форума, че днес Европа не е само на един 

кръстопът. По думите му световната финансова и икономическа криза е довела до най-

големия икономически спад и социални ограничения в историята на Европейския съюз и 

това е създало вълна от евроскептицизъм. Кризата постави въпроса за валидността на 



Седмичен бюлетин Брой 20 
7 юли 2014 г. 

 

Народно събрание 

Дирекция „Законодателна дейност” 
4 

част от принципите на изграждане на ЕС, за функциите на неговите институции и за 

съдържанието на неговата политика. Необходима е дискусия по тези въпроси, защото, 

ако те нямат отговори, няма как да се възстанови и засили доверието на гражданите към 

Съюза и да се запази неговата първостепенна роля във формиращия се многополюсен 

свят, смята Янаки Стоилов. 

Без развитие на партньорството с Русия и Турция в областта на икономиката, 

енергетиката и отбраната е трудно да си представим ЕС като основен фактор в 

глобалната политика, подчерта Янаки Стоилов. Той отбеляза, че партньорството със САЩ 

е традиционно за ЕС, но неговото разширяване не означава безкритично възприемане на 

споразумението за трансатлантическо търговско и икономическо сътрудничество. 

Според председателя на Комисията по външна политика на Народното събрание 

най-важното средство за справяне с безработицата и за възстановяване на 

икономическата сила на ЕС е реиндустриализацията на Европа. Необходимо е възраждане 

на традиционни за континента промишлени отрасли и продължаване на технологичното 

развитие, което обаче налага пренасяне на ударението не върху вътрешната конкуренция 

в ЕС, а върху повишаване на конкурентноспособността на Съюза като цяло спрямо 

страните и регионите извън него, посочи той. Пред България този проблем стои с още по-

голяма острота, защото тя има нужда от догонващо икономическо развитие, от осезаемо 

намаляване на бедността и ускорено сближаване със средните като ниво на развитие 

страни от ЕС, подчерта Янаки Стоилов. 

На конференцията Пламен Ангелов, заместник-министър на МВР, говори за ролята 

на България като външна граница на ЕС и произтичащите от това актуални 

предизвикателства пред страната.  По темата за "Региона на Черно море и политиката на 

ЕС" посланикът на Румъния Антон Пакурецу обърна внимание на актуални аспекти в 

сферата на сигурността в Черноморския регион, а Любомир Кючуков, директор на 

Института по икономика и международни отношения, дефинира приоритетите на 

България в Черноморския регион. 

 

 

 

 

 

Предстоящи събития  
 

08/07/2014 

11:00 Заседание на Обществен съвет към Комисия за взаимодействие с граждански 

организации и движения  

08/07/2014 

13:00 В отговор на писмо на синдикати и работодателски организации с искане за среща 

за уточняване на накои законодателни промени до края на мандата на 42-рото Народно 

събрание, председателят на парламента Михаил Миков отправи покани за среща към 

представители на парламентарните групи в 42-рото Народно събрание, на синдикати и 

работодателски организации  

08/07/2014 

15:00 Заседание на Комисия по енергетика  

 
 

 

 

http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2255/sittings/ID/7046
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2255/sittings/ID/7046
http://www.parliament.bg/bg/calendar/#8997
http://www.parliament.bg/bg/calendar/#8997
http://www.parliament.bg/bg/calendar/#8997
http://www.parliament.bg/bg/calendar/#8997
http://www.parliament.bg/bg/calendar/#8997
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2065/sittings/ID/7048
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Новини от България свързани с ЕС 
 

ЕК няма да поставя България под наблюдение за бежанците 

  

Няма нужда България да бъде поставяна под мониторинг заради бежанците, заяви 

за БНР комисарят по вътрешните работи на ЕС Сесилия Малмстрьом. В началото на 2014 

година тя имаше намерение да активира спрямо страната ни специален механизъм за 

ранно предупреждение заради бавните процедури по обработка на документите на 

търсещите убежище и лошите битови условия. 

На 7 юли 2014 г. обаче Малмстрьом беше категорична, че ситуацията у нас е 

овладяна и не се налага въвеждане на подобен механизъм: Видяхме в България много, 

много сериозни усилия за справяне със ситуацията. Постигнат беше голям напредък 

въпреки продължаващия натиск от новопристигащи хора. Така че в този момент нито за 

нас, нито за българските власти има необходимост от прилагане на този инструмент. 

Разбира се, ние ще продължим да работим с българските власти и да им помагаме с 

всичко възможно. 

Не е изключено да има и нови вълни от търсещи убежище, но смятам, че 

ситуацията в България е под контрол, заяви комисарят по вътрешните работи. 

На 7 юли 2014 г. в Брюксел беше представен годишният доклад на Европейската 

служба за подкрепа на бежанците, според който през миналата година България е била 

от най-засегнатите страни - с ръст на търсещите убежище.  

 

Източник: europе.bg 

 

Новини от европейските институции  

Събития от изминалата седмица в европейските институции 

 
Седмицата в Европейския парламент  

 

Мартин Шулц бе преизбран за председател на ЕП 

 

Европейските депутати преизбраха Мартин Шулц за 

председател на Европейския парламент за следващите две 

години и половина. 58-годишният германски евродепутат 

ще заема този пост до януари 2017 година. За него 

гласуваха 409 членове на Европейския парламент при 

общо 612 валидни гласа в първия тур от изборите за 

председателското място.  

Шулц е първият председател в историята на Европейския парламент, който е 

преизбран за втори мандат. 

В краткото си обръщение към членове на Европейския парламент непосредствено 

след гласуването, Шулц благодари за оказаното му доверие и заяви: „За мен е 

изключителна чест да бъда първият председател на европейския парламент преизбран за 
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втори мандат. Приемам задълженията си изключително сериозно, защото ние сме сърцето 

на европейската демокрация и сме отговорни да приемаме нормативните актове и да 

следим за тяхното изпълнение. Значително мнозинство от депутатите заявиха, че 

водещият кандидат в изборите за Европейски парламент трябва да заеме 

председателското място в Европейската комисия и немска дума „шпицкандидат“ стана 

европейска дума“. 

Шулц подчерта и, че членовете на Европейския парламент трябва „да се стремят 

да покажат на хората, които търгуват с ЕС, че следва да се придържат към принципите на 

правовата държава, а не правото на по-силния. Ако ЕС защити хората, ние ще си върнем 

отново доверието им, независимо от техния произход и пол. Спазването на принципите на 

уважение и на човешко достойнство, следва да бъдат в основата на всичко, което правим. 

Нека да работим и да има конструктивен дебат!“. 

Информация за гласуването за председател на ЕП 

Съгласно Правилника за дейността на ЕП за да бъде избран, кандидатът трябва да 

е събрал абсолютно мнозинство от валидно подадените гласове, т.е. 50% плюс един. 

Празните или невалидни бюлетини не се преброяват при изчисляване на 

необходимото мнозинство. 

 

Резултатът от гласуването е както следва: 

Упражнили правото си на вот членове на ЕП: 723 

Празни или невалидни бюлетини: 111 

Валидни бюлетини: 612 

Необходимо мнозинство за да бъде избран кандидат на първи тур: 307 

 

Гласове за всеки един от кандидатите: 

 

Мартин Шулц (С&Д, Германия): 409, достатъчни, за да бъде избран за председател 

на ЕП 

Саджад Карим (ЕКР, Великобритания): 101 

Пабло Иглесиас (ЕОЛ, Испания): 51 

Улрике Луначек (Зелените/ЕСА, Австрия): 51 

 

Всички 14 заместник-председатели на Европейския парламент бяха избрани в 

рамките на три последователни гласувания. Шестима бяха избрани още на първи тур, 

трима- на втори тур. Останалите петима бяха избрани с обикновено мнозинство по време 

на третия тур.  

Новите 14 заместник-председатели на Европейския парламент:  

 

Антонио Таяни (ЕНП, Италия) - 452 гласа, първи тур 

Мейрийд Макгинес (ЕНП, Ирландия) - 441 гласа, първи тур 

Райнер Виланд (ЕНП, Германия) - 437 гласа, първи тур 

Рамон Луис Валкарсел Сисо (ЕНП, Испания) - 406 гласа, първи тур 

Илдико Гал-Пелц (ЕНП,Унгария) - 400 гласа, първи тур 

Адина Йоана Вълян (ЕНП, Румъния) - 394 гласа, първи тур 

 

Силви Гийом (С&Д, Франция) - 406 гласа, втори тур 

Корина Крецу (С&Д, Румъния) - 406 гласа, втори тур 

Давид Сасоли (С&Д, Италия) - 394 гласа, втори тур 

 

Оли Рен (АЛДЕ, Финландия) - 377 гласа, трети тур 

Александър Граф Ламбсдорф (АЛДЕ, Германия) - 365 гласа, трети тур 

Улрике Луначек (Зелените/ЕСА, Австрия) - 319 гласа, трети тур 

Димитрис Пападимулис(ЕОЛ/СЗЛ, Гърция) - 302 гласа, трети тур 
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Ришард Чарнецки(ЕКР, Полша) - 284 гласа, трети тур 

 

Задължения на заместник-председателите 

 

Заместник-председателите могат да заместват председателя, като изпълняват 

неговите функции, когато това е необходимо, включително могат да председателстват 

пленарни заседания. Те са също така членове на Бюрото — органът, който отговаря за 

всички административни и организационни въпроси, както и за въпросите, свързани с 

персонала. 

 

 

 

 

Съставът на парламентарните комисии за новия 

мандат бе одобрен 

 

 

 

Дебат след срещата на върха: Призивът за промяна 

трябва да бъде чут 

 

Политиките на ЕС трябва да отразят призива за 

промяна, отправен от избирателите, заявиха в сряда 

лидерите на повечето парламентарни групи в дебат за 

резултатите от срещата на върха от 26—27 юни 2014 г. 

Държавните глави бяха разкритикувани, че не са 

отчели промяната в настроенията. Първият дебат на новия 

Парламент бе проведен в присъствието на председателите на Европейския съвет и на 

Комисията, Херман ван Ромпой и Жозе Мануел Барозу.  

Лидерът на ЕНП Манфред Вебер (Германия) започна речта си с предупреждението, 

че мирът в Европа не трябва да се приема за даденост. Той подчерта съществуването на 

„логическа връзка“ между демокрацията и решенията, вземани в Европейския парламент. 

Г-н Вебер заяви, че ЕС трябва да бъде отворен и готов на реформи, за да може да 

гарантира едно по-светло бъдеще. 

Лидерът на С&Д Джани Питела (Италия) определи номинирането на Жан Клод 

Юнкер за председател на Комисията от страна на Съвета, като „победа за демокрацията“. 

По отношение на предстоящите предизвикателства, той заяви: „Ние искаме Европейският 

съвет да направи пакта за растеж по-гъвкав. Искаме практически отговори на 

практическите въпроси, енергийна инфраструктура, проектни облигации, както и 

по-добро използване и увеличаване на бюджета на ЕС. Тенденциите на нарастваща 

бедност и социална несправедливост трябва да бъдат обърнати, трансграничните 

работници — да получат по-добра защита, а новата имиграционна политика — да бъде 

базирана на споделяне на тежестта.“ 

Лидерът на EКР Сайед Камал (Обединено Кралство) заяви, че големият губещ в 

тези избори е статуквото. Той предупреди, че ЕС трябва да се реформира, за да се справи 

с предизвикателствата на бъдещето и че това важи и за Европейския парламент. „В тази 

институция все още има хора, които изповядват идеали от 50-те години“, добави той. 

http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/content/20140630IPR51005/html/%D0%A1%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D0%B1%D0%B5-%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/content/20140630IPR51005/html/%D0%A1%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D0%B1%D0%B5-%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD
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Лидерът на АЛДЕ Ги Ферхофстад (Белгия) приветства номинацията на 

Жан-Клод Юнкер като „победа за Европейския парламент, демокрацията и гражданите“. 

Сега г-н Юнкер трябва да търси единодействие с Европейския парламент за създаването 

на стратегията за промяна. Комисията трябва да използва правото си на инициатива, 

когато Европейският парламент я призове за това, добави той. 

Лидерът на групата ЕОЛ/СЗЛ, Габриеле Цимер (Германия) разкритикува 

държавните глави, че остават слепи за резултатите от изборите. „Хората казаха „не“ на 

ЕС на либерализацията и драстичните съкращения. Те искат решения на проблемите, 

пред които са изправени“, заяви тя. 

Лидерът на Зелените Ребека Хармс (Германия) подчерта, че е дошъл моментът 

гражданите да получат желаните промени. „Опитахме се в последния Европейски 

парламент, но не се получи“, заяви тя. Г-жа Хармс наблегна на нуждата от ускоряване на 

работата на енергийния фронт и разкритикува лидерите на ЕС за демонстрирането на 

твърде ниски амбиции. 

Лидерът на ЕСПД Найджъл Фараж (Обединено кралство) също разкритикува 

националните лидери за липсата на промяна, въпреки резултатите от изборите. „Дори 

целта за все по-тесен съюз остава, макар и с различна скорост. Ние трябва да сложим 

край на свободното движение към Великобритания, но това няма да се случи, освен ако 

не напуснем ЕС. Не трябва да оставаме в капана на този музей“, заяви той. 

В началото на дебата председателят на Европейския съвет Херман Ван Ромпой 

очерта приоритетите на националните лидери за следващите години, наблягайки на 

единния цифров пазар, енергийната политика, по-добре балансираните правила на 

фискална дисциплина, както и общата цел за интелигентна регулация. Освен това, той 

подчерта, че независимо че следващите няколко години ще бъдат характеризирани с 

промени, ще бъде добре да се види и консолидация на това, което ЕС прави добре. 

По отношение на предстоящите предизвикателства пред ЕС, председателят на 

Комисията Жозе Мануел Барозу заяви: „ЕС трябва да бъде голям за големи неща и малък 

за малките неща.“ Той добави, че „Съюзът трябва да се фокусира върху растежа и 

създаването на работни места“. „В миналото не е имало липса на решения, но понякога е 

имало липса на изпълнение“, призна той. 

Относно номинацията на Жан-Клод Юнкер за негов наследник, г-н Барозу заяви: 

„Европейската репутация и опит на г-н Юнкер са извън всякакво съмнение“. 

 

 

Източник: страницата на Европейския парламент 

 

 

Седмицата в Съвета  

 

Съветът обсъжда въпроса за чуждестранните бойци от Европа 

 

На заседанието на Съвета по правосъдие и вътрешни работи от 5 и 6 юни 2014 г. 

министрите обсъдиха въпроса за чуждестранните бойци от Европа и завърналите се лица 

от гледна точка на борбата с тероризма.  

Обсъждането се проведе въз основа на доклад, изготвен от координатора за борба 

с тероризма в сътрудничество с Комисията и ЕСВД. Настоящият документ описва 

извършената досега работа в четирите приоритетни области, определени от Съвета през 

декември 2013 г., и включва нови предложения за действие. 
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Министрите приветстваха доклада и подчертаха значението на този въпрос, както 

стана видно от неотдавнашното нападение в Еврейския музей в Брюксел. Те призоваха за 

по-тясно сътрудничество между всички участници, особено по отношение на обмена на 

информация, както и за възможно най-бързо изпълнение на предложените нови мерки. 

Освен това те подчертаха необходимостта от постоянна съвместна работа с трети 

държави по този въпрос. 

В областта на борбата с тероризма Съветът прие и преработената стратегия на ЕС 

за борба срещу радикализацията и набирането на терористи. Основната цел на тази 

стратегия е да се предотврати появата на ново поколение терористи. 

Работна група по въпросите на Средиземноморието 

Комисията представи на министрите актуална информация относно изпълнението 

на инициативите, набелязани от работната група. Съветът призна, че положението в 

региона на Средиземноморието е много обезпокоително и отбеляза предложенията, 

представени от държави членки, които в най-голяма степен са изложени на миграционни 

потоци, като призова подготвителните органи на Съвета да разгледат тези предложения. 

На следващото заседание на Европейския съвет ще бъде обсъдена по-широка 

рамка за законодателно и оперативно планиране по отношение на миграцията и 

убежището като част от стратегическите насоки за бъдещото развитие на пространството 

на свобода, сигурност и правосъдие. 

Бъдещо развитие на пространството на свобода, сигурност и правосъдие 

Министрите проведоха последното си обсъждане на бъдещото развитие на 

пространството на свобода, сигурност и правосъдие. Председателството ще изпрати 

писмо, отразяващо позициите на Съвета, до председателя на Европейския съвет, г-

н Херман ван Ромпьой. 

Това писмо ще послужи като информация за Европейския съвет, за да може на 

следващото му заседание да се постигне съгласие по стратегическите насоки за 

пространството на свобода, сигурност и правосъдие. 

Защита на данните 

Съветът постигна съгласие по частичен общ подход по конкретни въпроси, 

свързани с регламента за защита на данните, включително териториалния обхват (член 3, 

параграф 2) и трансфера на данни към трети държави или международни организации 

(глава V). Освен това министрите обсъдиха допълнително „механизма за обслужване на 

едно гише“. 

Председателството информира Съвета за актуалното състояние на предложението 

за директива относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на 

лични данни за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или 

наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказателни санкции. 

Други основни точки в дневния ред 

Министрите приеха заключения относно доклада на ЕС за борбата с корупцията, 

изготвен от Комисията, и постигнаха съгласие по общ подход по няколко законодателни 

предложения: 

регламент за Европол 

директива относно процесуалните гаранции за децата, заподозрени или обвиняеми 

по наказателни производства 

регламент за изменение на регламента на Съвета относно производството по 

несъстоятелност 

Заключения на Съвета относно доклада на ЕС за борбата с корупцията  

 

Източник: страницата на Съвета 

 

 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/143117.pdf
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Председателство на Съвета на ЕС 

 

  

ИТАЛИЯ 

Растеж и заетост, укрепване на правата на гражданите и по-силна роля на Европа 

в света — това ще бъдат приоритетите на Италия по време на 6-месечното ѝ 

председателство на ЕС. 

Италианското председателство съвпада с първите 6 месеца на избрания през май 

тази година Европейски парламент и е първото от новата серия от три председателства, 

при която Италия ще бъде последвана от Латвия и Люксембург. Правителствата на тези 

три страни са изготвили работната програма на Съвета на ЕС за следващите 18 

месеца. 

Растеж и заетост  

Италия желае да насърчи структурните реформи и иновациите в страните от ЕС. 

Целта е да се даде тласък на „промишлено възраждане“, за да се намери отговор на 

безработицата и да се подобри конкурентоспособността. До 2030 г. ще бъде обърнато 

особено внимание на малките предприятия и на политиката за климата и енергетиката. 

Италия планира също така да насърчи инвестициите в сектори, които са от 

жизненоважно значение за бъдещето на децата, като например опазването на околната 

среда, изграждането на инфраструктура и цифровите услуги. 

Друг важен въпрос е устойчивото развитие. То ще бъде в центъра на изложението 

в Милано през 2015 г. под надслов „Изхранване на планетата. Енергия за живот“. 

Европа — по-близо до гражданите  

В отговор на растящото разочарование по отношение на европейската интеграция, 

председателството иска да намали бюрокрацията и да увеличи прозрачността, 

отчетността и цифровизацията, за да се гарантира ефективно сътрудничество между 

институциите на ЕС. 

Италия иска ЕС да играе по-активна роля в области, в които може да добави 

стойност, като например защитата на основните права и политиката за миграция и 

убежище. От друга страна, Италия иска по-слаба активност на ЕС в области, в които се 

действа по-ефективно на национално, регионално или местно равнище. 

Европа на международната сцена  

Според Италия външната политика на ЕС се нуждае от по-широкообхватен подход, 

за да се справя с глобалните и регионалните предизвикателства. Регионите по границите 

на ЕС и особено Средиземноморието ще бъдат в центъра на вниманието. 

Подкрепата за преходния процес в Северна Африка и мирния процес в Близкия 

Изток трябва да продължи. Италия ще се съсредоточи и върху новите споразумения за 

асоцииране с Грузия, Молдова и Украйна. 

На дневен ред ще са и търговските преговори, като Италия се надява да постигне 

напредък в преговорите със САЩ по трансатлантическо партньорство за търговия и 

инвестиции. 

http://bloodys.com/?p=1180
http://bloodys.com/?p=1180
http://issuu.com/it2014eu/docs/18-months-programme/1?e=12483200/8420851
http://issuu.com/it2014eu/docs/18-months-programme/1?e=12483200/8420851
http://issuu.com/it2014eu/docs/programma-a-18-mesi-del-consiglio
http://www.expo2015.org/en
http://www.expo2015.org/en
http://www.expo2015.org/it
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Уеб сайт на италианското председателство 

 

 

 

Новини от Европейската комисия 

 

ЕС: Трябва да извлечем максимална полза от 

екологосъобразните работни места - 02/07/2014 г. 
 

ЕС обяви план за оптимизиране на възможностите за 

работа в благоприятни за околната среда сектори и за 

подкрепа на работниците на фона на нарастващата 

екологосъобразност на икономиката. 

Екологосъобразните работни места, които включват 

работа с благоприятни за околната среда информация, технологии или материали, са 

сред най-бързо нарастващите в Европа.  

Става дума за работни места в следните сектори: 

рециклиране; 

биоразнообразие; 

изолиране с цел повишаване на енергийната ефективност; 

подобряване на качеството на въздуха; 

технологии за енергия от възобновяеми източници. 

Дори по време на рецесията броят на работните места в тези сектори нарасна с 

20%. Според ЕС насочването на икономиката към тези сектори е ключ за постигане на 

устойчив растеж.  

По негови оценки отсега до 2020 г. в екологосъобразната икономика могат да 

бъдат създадени 20 млн. работни места. 

Подкрепа за екологосъобразната заетост  

Повишаването на екологосъобразността на икономиката ще доведе до създаване 

на нови видове работни места и промяна на съществуващи. За тях ще са необходими 

работници със специализирани умения и познания, както и подходящо обучение. 

Планът на ЕС за подкрепа на създаването на работни места в благоприятни за 

околната среда сектори и за подпомагане на работниците на фона на промяната на 

естеството на работните места включва: 

предвиждане на уменията и знанията, които ще бъдат необходими в тези сектори и 

оказване на помощ на работниците да ги овладеят; 

прехвърляне на данъчната тежест от труда към замърсяването; 

насърчаване на дискусиите между работодатели и профсъюзи за гарантиране на 

подкрепа за работниците; 

подобряване на международния обмен на информация за растежа на 

екологосъобразните сектори;  

предоставяне на насоки за малките предприятия, за да се справят с прехода, да 

могат да се съобразяват с разпоредбите за околната среда и да предвиждат недостига на 

умения. 

Екологосъобразна икономика  

Екологосъобразната икономика се разви в отговор на изменението на климата и 

недостига на ресурси в световен мащаб, а характерни за нея са технологичните 

http://italia2014.eu/en
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иновации, появата на нови пазари и измененията в потребителското и промишленото 

търсене. 

ЕС разглежда прехода към екологосъобразна икономика като жизненоважен. 

Неефективното използване на ресурсите и неустойчивият натиск върху околната 

среда пораждат предизвикателства пред дългосрочния икономически растеж.  

Засилващото се търсене в страните с бързо развиващи се икономики води до 

неизбежно поскъпване на ресурсите, суровините и енергията. Европейската икономика 

трябва да реагира по-добре на подобни промени. 

Предложеният от Европейската комисия план ще бъде изпратен на Съвета на 

министрите от ЕС и на Европейския парламент за одобрение. 

Оптимизиране на възможностите за работа в екологосъобразната икономика — 

съобщение за медиите  

Работни места в екологосъобразната икономика — често задавани въпроси  

 

 
 

Източник: страницата на Европейската комисия 
 

 

 

 
Инициативи на ЕС  
 
 

Кинонаградата LUX за 2014 г.: обявени са 10-те филма в 

надпреварата 

 
Филмите, които 2014 година ще се състезават за 

наградата LUX на Европейския парламент за кино, бяха обявени 

по време на 49-ото издание на Международния филмов 

фестивал в Карлови Вари, Чехия. Наградата цели да подкрепи 

развитието на европейското кино, да помогне за разпространението на филмите и да 

насърчи дебата за европейските ценности и за проблемите в обществото. От десетте 

селектирани филма в края на юли 2014 г. ще бъдат избрани три, които ще си оспорват 

отличието през 2014 г.  

Официалната селекция за наградата LUX за 2014 г. включва следните заглавия: 

 

Момичета (Bande de filles), режисьор: Селин Сиама; Франция 

Класов враг (Razrednl Sovraznik), режисьор: Рок Бичек; Словения 

Красива младост (Hermosa juventud), режисьор: Хайме Розалес; Испания 

Ида (Ida), режисьор Павел Павликовски; Полша, Дания 

Чудесата (Le meraviglie), режисьор: Алис Рорвахер; Италия, Швейцария, Германия 

Макондо (Macondo), режисьор: Судабех Мортезай, Австрия 

Кръстен път (Kreuzweg), режисьор: Дитрих Брюгеман; Германия 

Извънредна ситуация (Force majeure), режисьор: Рубен Йостлунд; Швеция, 

Франция 

Белият бог (Fehér isten), режисьор: Корнел Мундруцо; Унгария, Германия, Швеция 

Ксения (Xenia), режисьор: Панос Кутрас; Гърция, Франция, Белгия 

 

Номинираните филми бяха обявени от г-жа Дорис Пак, координатор на наградата 

LUX, евродепутата Олга Сехналова (С&Д, Чехия) и г-н Карел Ох, художествен директор 

на фестивала в Карлови Вари. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-765_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-765_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-765_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-446_en.htm
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Междувременно миналогодишният носител на наградата LUX „Краят на 

омагьосания кръг“ (The Broken Circle Breakdown) бе обявен и за фаворит на публиката 

след приключването на гласуването във Facebook и на официалния уебсайт. 

 

 

Източник: страницата на Европейския парламент 

 
 
 

Документи на Европейската комисия 
 

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

 
ПОСЛЕДНИ ДОКУМЕНТИ НА ЕК 

ДОКУМЕНТ СИГНАТУРА ДАТА 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за адаптиране на Регламент (ЕО) № 1340/2008 на 
Съвета от 8 декември 2008 г.относно търговията с определени стоманени продукти между 
Европейската общност и Република Казахстан във връзка с присъединяването на Хърватия 
към Европейския съюз 

COM(2014) 
448 

07/07/2014 

Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА за прилагане на Европейското споразумение, 
сключено от Европейския съюз за речно корабоплаване (EBU), Европейската организация на 
речните превозвачи (ESO) и Европейската федерация на работниците от транспорта (ETF), 
относно определени аспекти на организацията на работното време в сектора на вътрешния 
воден транспорт - {SWD(2014) 226 final}{SWD(2014) 227 final} 

COM(2014) 
452 

07/07/2014 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА 

SWD(2014) 
226 

07/07/2014 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - АНАЛИТИЧЕН ДОКУМЕНТ, Придружаващ 
предложението за директива на Съвета за прилагане на Европейското споразумение, 
сключено от Европейския съюз за речно корабоплаване (EBU), Европейската организация на 
речните превозвачи (ESO) и Европейската федерация на работниците от транспорта (ETF), 
относно определени аспекти на организацията на работното време в сектора на вътрешния 
воден транспорт - {COM(2014) 452 final}{SWD(2014) 227 final} 

SWD(2014) 
226 

07/07/2014 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Обобщение на аналитичния документ, 
придружаващ предложението за директива на Съвета за прилагане на Европейското 
споразумение, сключено от Европейския съюз за речно корабоплаване (EBU), Европейската 
организация на речните превозвачи (ESO) и Европейската федерация на работниците от 
транспорта (ETF), относно определени аспекти на организацията на работното време в 
сектора на вътрешния воден транспорт - {COM(2014) 452 final}{SWD(2014) 226 final} 

SWD(2014) 
227 

07/07/2014 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно прилагането на 
Решение № 1297/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. 
относно Програма за модернизиране на европейската статистика относно предприятията и 
търговията (MEETS) 

COM(2014) 
444 

03/07/2014 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА 

SWD(2014) 
207 

02/07/2014 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА oтносно някои 
процедури за прилагане на Споразумението за стабилизиране и асоцииране между 
Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Босна и Херцеговина, от 
друга страна, и за прилагане на Временното споразумение относно търговията и свързаните с 
търговията въпроси между Европейската общност, от една страна, и Босна и Херцеговина, от 
друга страна 

COM(2014) 
443 

02/07/2014 

СЪОБЩЕНИЕ 

COM(2014) 
398 

02/07/2014 

Предложение за ДИРЕКТИВА 

COM(2014) 
397 

02/07/2014 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Инициатива за зелена 

COM(2014) 
446 

02/07/2014 

http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22890/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22890/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22890/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22890/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22904/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22904/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22904/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22904/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22904/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22905/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22906/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22906/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22906/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22906/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22906/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22906/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22907/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22907/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22907/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22907/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22907/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22907/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22896/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22896/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22896/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22896/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22872/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22873/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22873/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22873/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22873/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22873/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22873/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22888/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22889/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22895/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22895/
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заетост: оползотворяване на потенциала на зелената икономика за създаване на работни 
места 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - ЗЕЛЕН ПЛАН ЗА 
ДЕЙСТВИЕ ЗА МСП - Да помогнем на МСП да превърнат екологичните предизвикателства в 
бизнес възможности - {SWD(2014) 213 final} 

COM(2014) 
440 

02/07/2014 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде приета от името на 
Европейския съюз в рамките на Съвета на членовете на Международния съвет за маслиновите 
продукти по отношение на удължаването на срока на действие на Международното 
споразумение за маслиновото масло и трапезните маслини от 2005 г. 

COM(2014) 
438 

02/07/2014 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА 

SWD(2014) 
206 

02/07/2014 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА 

SWD(2014) 
209 

02/07/2014 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА 

SWD(2014) 
208 

02/07/2014 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ - Търговия, растеж и интелектуална собственост- 
Стратегия за защита и прилагане на правата на интелектуална собственост в трети държави - 
{SWD(2014) 204 final} 

COM(2014) 
389 

01/07/2014 

СЪОБЩЕНИЕ 

COM(2014) 
392 

01/07/2014 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване на Протокола към Евро-
средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните 
държави членки, от една страна, и Алжирската република, от друга страна, относно Рамково 
споразумение между Европейския съюз и Алжирската република за общите принципи на 
участие на Алжирската република в програми на Съюза 

COM(2014) 
384 

27/06/2014 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписване от името на Съюза и временно 
прилагане на Протокол към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между 
Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Алжирската република, 
от друга страна, относно Рамково споразумение между Европейския съюз и Алжирската 
република за общите принципи на участие на Алжирската република в програми на Съюза  

COM(2014) 
385 

27/06/2014 

 

 
ПОСЛЕДНИ ДОКУМЕНТИ НА СЪВЕТА 

ДОКУМЕНТ СИГНАТУРА ДАТА 

3460/14 3460/14 02/07/2014 

3328-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Селско стопанство и рибарство) - 
Дата: 14 юли 2014 г. Час: 10,00 ч. Място: СЪВЕТ СГРАДА „JUSTUS LIPSIUS“ Rue de la Loi, 175, 
1048 BRUXELLES 

3344/14 27/06/2014 

11348/14 11348/14 27/06/2014 

11418/14 11418/14 27/06/2014 

10877/14 10877/14 26/06/2014 

11359/14 11359/14 26/06/2014 

10226/14 10226/14 26/06/2014 

11278/14 11278/14 25/06/2014 

11268/14 11268/14 24/06/2014 

11297/14 11297/14 24/06/2014 

3327-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Икономически и финансови въпроси) 
- Дата: 8 юли 2014 г. Час: 10,30 ч. Място: СЪВЕТ СГРАДА „JUSTUS LIPSIUS“ Rue de la Loi, 175, 
1048 BRUXELLES 

3337/14 23/06/2014 

11197/14 11197/14 23/06/2014 

3325-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Външни работи) - Дата: 23 юни 2014 
г. Час: 10,00 ч. Място: Люксембург 

11097/14 23/06/2014 

3326-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Общи въпроси) - Дата: 24 юни 2014 
г. Час: 10,00 ч. Място: Люксембург 

11099/14 20/06/2014 

10181/14 10181/14 20/06/2014 

3324-то заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Икономически и финансови 
въпроси ) - Дата: 20 юни 2014 г. Час: 10,00 ч. Място: Люксембург 

11052/14 18/06/2014 

http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22895/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22895/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22898/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22898/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22898/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22898/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22899/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22899/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22899/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22899/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22900/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22901/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22902/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22876/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22876/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22876/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22876/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22897/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22870/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22870/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22870/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22870/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22870/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22871/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22871/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22871/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22871/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22871/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/22854/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/22831/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/22831/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/22831/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/22832/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/22839/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/22829/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/22834/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/22845/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/22835/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/22795/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/22796/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/22789/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/22789/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/22789/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/22853/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/22771/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/22771/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/22769/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/22769/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/22772/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/22746/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/22746/
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3324-то заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Икономически и финансови 
въпроси ) - Дата: 20 юни 2014 г. Час: 10,00 ч. Място: Конферентен център – сграда 
„KIRCHBERG“ 4, Place de l'Europe 1499 — LUXEMBOURG 

3105/14 18/06/2014 

3323-то заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Заетост, социална политика, 
здравеопазване и потребителски въпроси) - Дата: 19 и 20 юни 2014 г. Час: 9,30 ч., 10,00 ч. 
Място: Люксембург 

10831/14 18/06/2014 

10813/14 10813/14 18/06/2014 

11074/14 11074/14 17/06/2014 

 

 

 

 

 

 

Актове, публикувани в Официален вестник на 
Европейския съюз 
 

Date L (Legislation) C (Information and Notices) 

05/07/2014 L198 C211 C211A 

04/07/2014 L197 C209 C209A C210 

03/07/2014 L196 C207 C207A C208 

02/07/2014 L194 L195 C205 C206 

01/07/2014 L192 L193 C203 C204 

 

 

 
 

 
 
 
 

           Народно събрание 
  Дирекция „Законодателна 

дейност” 
      eubulletin@parliament.bg 

vesna@parliament.bg 
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