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Тема на седмицата 
 

 

Изборите в Гърция: реакции на 
депутати в Европейския парламент 

 
Парламентарните избори в Гърция на 25 януари 2015 

г. доведоха на власт Сириза - лява политическа група, 

обявяваща се срещу икономиите и затягането на коланите. 

Попитахме председателя на Европейския парламент Мартин 

Шулц и представители на политическите групи в ЕП за 

техните виждания и очаквания след изборите. Прочетете какво казаха те и щракнете 

върху съответното име, за да видите нашите кратки видеоклипове с техните реакции.  

Председателят на ЕП Мартин Шулц заяви, че лидерът на Сириза Алексис Ципрас 

има пълното право да бъде уважаван като демократично избран министър-председател на 

страна от ЕС. В същото време г-н Шулц подчерта, че „трябва да се придържаме към 

споразуменията, сключени за стабилизирането на Гърция и на Европейския съюз“. 

„Надявам се еврозоната да не бъде засегната“, заяви Жозе Мануел Фернандеш 

(ЕНП, Португалия). Той определи новината, че Сириза е сформирала коалиция с партия 

от другия край на политическия спектър, като „не много добър сигнал“. 

„Верният път е да променим икономическите политики на Европа заедно“, каза 

Джани Питела (С&Д, Италия). Той разкритикува решението на Сириза да сформира 

мнозинство с партия от десницата. 

Според Марк Демесмакер (ЕКР, Белгия) няма друг избор освен продължаването на 

реформите. „Ако си член на един клуб, трябва да спазваш правилата“, заяви той във 

връзка с членството на Гърция в еврозоната. 

Жерар Дьопре (АЛДЕ, Белгия) заяви, че разсрочването на гръцкия дълг е „напълно 

осъществимо“, но изтъкна, че икономическото положение в Гърция е единствено по рода 

си и не трябва да се сравнява с това в други страни. 

„Резултатът от изборите е триумф за Сириза, за левицата и за гръцкия народ и 

поражение за политиките, които доведоха до безработица, разруха и бедност“, каза 

Марина Албиол Гусман (ЕОЛ/СЗЛ, Испания). 

Филип Ламбертс (Зелени/ЕСА, Белгия) приветства новината за победата на Сириза, 

тъй като според него тя е сигнал за появата на нова сила в гръцката политика. 

„Евро проектът се провали“, заяви Реймънд Финч (ЕСПД, Великобритания). Той 

припомни, че в Испания и Италия ще се проведат избори по-късно тази година, като и в 

двете страни добри шансове имат партии, обявяващи се срещу политиката на икономии. 

 
 

Източник: страницата на Европейския парламент 

 

 

 

 

 

 

http://europarltv.europa.eu/bg/player.aspx?pid=33fcdf0f-1a43-409c-be55-a42c00ce81e2
http://europarltv.europa.eu/bg/player.aspx?pid=e8c598cd-1659-445f-a1b0-a42c00ce7eca
http://europarltv.europa.eu/bg/player.aspx?pid=e8c598cd-1659-445f-a1b0-a42c00ce7eca
http://europarltv.europa.eu/bg/player.aspx?pid=0d4d7b0b-3ba2-49bd-9e8e-a42c00c82b64
http://europarltv.europa.eu/bg/player.aspx?pid=cfaf348a-bbb7-4b8b-b22a-a42c00c829a6
http://europarltv.europa.eu/bg/player.aspx?pid=dfd16e8b-2512-42ac-9aeb-a42c00c8246e
http://europarltv.europa.eu/bg/player.aspx?pid=c30b8468-c253-4eb9-9800-a42c00c8284c
http://europarltv.europa.eu/bg/player.aspx?pid=73c7276a-7db5-4257-a0bf-a42c00c8263a
http://europarltv.europa.eu/bg/player.aspx?pid=e19307d3-5b08-41f2-92df-a42c00c82ced
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Събития в Народното събрание 

Събития от изминалата седмица 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По традиция Народното събрание се включи в отбелязването на Европейската 

седмица за предпазване от рак на маточната шийка 

 

Под патронажа на председателя на 43-ото Народно събрание Цецка Цачева и на 

парламентарната комисия по здравеопазването в Народното събрание беше отбелязана 

Европейската седмица за предпазване от рак на маточната шийка. На 28 януари 2015 г. в 

парламента беше разположен щанд с информационни материали за превенцията и 

профилактиката на единственото предотвратимо онкологично заболяване и постигнатите 

резултати от Националната програма за първична профилактика на рака на маточната 

шийка. 

В Народното събрание вече е утвърдена традиция да бъдат отбелязвани и 

задълбочено дискутирани проблемите, свързани с превенцията на социалнозначимите 

заболявания, сред които е и ракът на маточната шийка, каза пред участниците в 

инициативата председателят на Народното събрание Цецка Цачева. Тя изказа подкрепата 

си към всички, ангажирани с превенцията и лечението на заболяването и изрази надежда 

броят на заболелите от рак на маточната шийка да намалява. 

От началото на програмата през октомври 2012 г. до декември 2014 г. първа доза 

на ваксината срещу това заболяване са получили 17 011 момичета, втора доза – 15 086, а 

трета – 12 720 момичета, сочат данните на Министерството на здравеопазването. Досега 

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка поемаше 

имунизацията на 12-годишните момичета с публични средства, а от 2015 г. ще бъде 

осигурено финансиране на ваксините и на 13-годишните момичета. 

Ракът на маточната шийка е четвъртото по честота раково заболяване сред жените 

между 20 и 45 години в целия свят. Според данните на Българския национален раков 

регистър всяка година в България от това заболяване се разболяват повече от 1000 жени, 

а всеки ден една жена умира от рак на маточната шийка. 

В България инициативата за отбелязване на Европейската седмица за предпазване 

от рак на маточната шийка се провежда със съдействието на Министерството на 

здравеопазването, Министерството на образованието и науката, Министерството на 

финансите, Националната здравноосигурителна каса, Столична община, Български 
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лекарски съюз, Националния център по заразни и паразитни болести, Българския 

национален раков регистър, Националното сдружение на общопрактикуващите лекари, 

Националното сдружение на педиатрите от доболничната помощ, Българския червен 

кръст, Националното сдружение за профилактика на рака на маточната шийка, 

Европейската асоциация за рак на маточната шийка, Българското сдружение по 

иновативна медицина и Асоциация „Родители”. 

 

 

 

Предстоящи събития  
 

03/02/2015 

13:30 Заседание на Комисия по земеделието и храните  

03/02/2015 

14:30 Заседание на Комисия за наблюдение на дейността на Държавната комисия за 

енергийно и водно регулиране  

03/02/2015 

15:30 Заседание на Постоянно действаща подкомисия по усвояването на средствата от 

Европейския съюз към Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските 

фондове  

 

04/02/2015 

Приоритетите на Латвийското председателство на Съвета на ЕС ще бъдат представени в 

Народното събрание  

 

 

 

 

Новини от България свързани с ЕС 
 

Доклад на Комисията до Европейския парламент и 

Съвета относно напредъка на България по механизма 

за сътрудничество и проверка 

  

В последния си доклад по механизма за 

сътрудничество и проверка Комисията приканва България 

да предприеме действия в следните области: 

Независимост, отчетност и етика на съдебната власт 

Стратегията за съдебна реформа включва много 

предложения, насочени към преодоляване на слабостите в 

тази област. Такива мерки трябва да бъдат прилагани с 

ясното съзнание, че надеждността на системата зависи от това органите да демонстрират 

максимална обективност и да гарантират, че по отношение на нарушенията се 

предприемат сериозни действия. 

Продължаване на реформата на организацията на ВСС, с участието на 

професионалните организации и други заинтересовани страни, включително с 

перспективата за процедурите за провеждане на следващите избори за членове на ВСС, 

които да доведат до сформиране на вдъхващ доверие ВСС. 

Прилагане на обективни стандарти за заслуги, професионална етика и прозрачност 

при назначенията в съдебната власт, включително на висши длъжности, и своевременно 

http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2336/sittings/ID/7212
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2349/sittings/ID/7211
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2349/sittings/ID/7211
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2385/sittings/ID/7219
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2385/sittings/ID/7219
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2385/sittings/ID/7219
http://www.parliament.bg/bg/calendar/ID/876
http://www.parliament.bg/bg/calendar/ID/876
http://www.parliament.bg/bg/calendar/ID/876
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извършване на тези назначения. Въпросите, свързани с професионалната етика, са от 

особено значение и лицата, които отговарят за назначенията, трябва да покажат, че 

всички въпроси се проследяват. 

Бързо решаване на безизходното положение във връзка с кандидатурите за поста 

на главен инспектор. 

Бързо подобряване на сигурността на системата за разпределяне на делата на 

случаен принцип и ускоряване на текущата работа по нейното модернизиране. 

Извършване на щателни и безпристрастни разследвания на всички случаи, в които 

съществуват подозрения за възможно манипулиране на системата. 

Реформа на съдебната система Стратегията за съдебна реформа представлява 

солидна основа за бъдещи действия и дебатът, която тя предизвика, позволи на органи 

като главния прокурор да дадат конструктивен отговор. 

Изпълнение на новата съдебна стратегия, приета от правителството, както и на 

разработените идеи, предложени от прокуратурата. 

Справяне с проблематичните разпоредби в Наказателния кодекс, които спешно се 

нуждаят от подобрение, за да се засили борбата срещу корупцията и организираната 

престъпност. 

Постигане на съгласие относно подробен график за обсъждане в по-дългосрочен 

план на основните цели на новия Наказателен кодекс. 

Висшият съдебен съвет предприе някои важни управленски мерки, които 

понастоящем трябва да дадат резултати. 

Финализиране на методиката за оценка на натовареността магистратите и 

съдилищата и организиране на консултации с всички основни заинтересовани страни, за 

да се създаде обективна основа за реформа на съдебната карта (ако е необходимо, 

разделяне на съдебната карта от картите на географско разположение на другите 

публични органи). 

Въвеждане на ясни процедури и стандарти за санкциите, за да се гарантират 

последователни решения в дисциплинарните производства. 

Предприемане на действия за затваряне на „вратичките“ в ефективното 

изпълнение на съдебните решения, като възможността за укриване, за да се избегне 

изпълнението на присъди с лишаване от свобода, или неприлагането на финансовите 

наказания, наложени от съда. 

Отбелязване на конкретен напредък в областта на електронното правосъдие като 

средство за подобряване на съдебния процес. 

Корупция Предстоящата оценка на стратегията на България за противодействие на 

корупцията следва да предостави полезен анализ на предизвикателствата, пред които е 

изправена България. Той може да помогне както при изработването на нова стратегия, 

така и за предприемането на конкретни стъпки, за да започне решаването на проблемите, 

по отношение както на превенцията, така и на ефективното наказателно преследване. 

Предоставянето на една-единствена институция на правомощията и 

самостоятелността, необходими за координирането и контролирането на изпълнението на 

дейностите по противодействие на корупцията. Създаване на единни минимални 

стандарти за обществения сектор във връзка с контролните органи, оценката на риска и 

задължението за отчитане. 

Изработване на стабилна национална стратегия за противодействие на 

корупцията, като се започне с публикуването на анализа на недостатъците на настоящата 

стратегия. 

Предприемане на решителни последващи действия във връзка със стратегията за 

развитие на сектора обществени поръчки, приета през юли 2014 г. 

Приключване на процедурите за издигане на кандидатури за оставащите членове 

на КПУКИ и на законодателните промени в областта на конфликта на интереси. 
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Извършване на оценка на това как системата за деклариране на имотното 

състояние да бъде използвана по по-подходящ начин (като например за целенасочени 

проверки чрез оценка на риска). 

Укрепване на капацитета на прокуратурата за преследване на случаите на 

корупция на високо равнище. 

Следене на напредъка по делата за корупция на високо равнище и определяне и 

предприемане на мерки, за да се избегне използването на процесуалните „вратички“ за 

забавяне на процеса на правораздаване. 

Организирана престъпност Известен факт е, че големият брой нерешени случаи и 

малкото примери за постигнат напредък хвърлят сянка върху действията за справяне с 

организираната престъпност и повишаване на професионализма на правоприлагащите 

органи в тази област. 

Създаване на необходимите условия, за да могат специализираният съд по дела, 

свързани с организираната престъпност, и прокуратурата към него да могат да 

съсредоточат усилията си върху знакови, сложни дела. 

Следене на напредъка по делата, свързани с организирана престъпност на високо 

равнище, и определяне и предприемане на мерки, за да се избегне използването на 

процесуалните „вратички“ за забавяне на процеса на правораздаване. 

Гарантиране на това, че са предприети необходимите предпазни мерки за 

предотвратяване на възможността високопоставени подсъдими да се укрият от 

правосъдието или да успеят да укрият придобита по престъпен начин собственост преди 

произнасянето на окончателното решение от съда, с ясно разпределение на 

отговорността за всякакви пропуски. 

Гарантиране на това, че всички промени в структурите, участващи в разследването 

на организираната престъпност се извършват по начин, който гарантира оперативната 

приемственост. 

Целият текст на доклада може да видите тук, на български език: 

Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно напредъка на 

България по механизма за сътрудничество и проверка, януари 2015 (PDF) 

А тук може да видите на английски Техническия доклад (PDF) 

 
Източник: Europe.bg 

 

Новини от европейските институции  

Събития от изминалата седмица в европейските институции 

 
Седмицата в Европейския парламент  

 

 

Програмата на ЕЦБ за изкупуване на активи: депутати в ЕП коментират 

 

На 22 януари 2015 г. Европейската централна банка обяви, че ще започне да 

изкупува държавни облигации и корпоративни ценни книжа в размер до 60 млрд. евро 

месечно. Програмата, която ще продължи поне до септември 2016 г., има за цел да 

осигури паричен ресурс за инвеститорите и банките, да засили кредитирането и да 

предотврати опасността от трайна дефлация. За видео натиснете ТУК. 

 

http://ec.europa.eu/cvm/docs/com_2015_36_bg.pdf
http://ec.europa.eu/cvm/docs/com_2015_36_bg.pdf
http://ec.europa.eu/cvm/docs/swd_2015_9_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/content/20150123STO13203/html/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%95%D0%A6%D0%91-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B2-%D0%95%D0%9F-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82
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Правата на човека по света: ЕП разисква доклад за положението през 2013 г. 

 
Очаква се годишният доклад да бъде гласуван в пленарна зала през март 2015 г. 

За повече информация натиснете ТУК. 

 

ЕП отбелязва Международния ден в памет на жертвите 

на Холокоста 

 

На 27 януари 1945 г. е освободен нацисткият лагер на 

смъртта „Аушвиц-Биркенау“ и сега на тази дата почитаме 

жертвите на Холокоста. Председателят на Европейския 

парламент Мартин Шулц заяви на церемония в Прага: 

„Твърде много хора позволиха на омразата да расте, 

твърде много си затвориха очите, твърде много си замълчаха. Не трябва да позволим това 

да се повтори“. В Брюксел членове на ЕП и на еврейската общност в Белгия се събраха в 

сградата на Парламента за минута мълчание в памет на жертвите.  

Със събития в цяла Европа се отбелязва 70-тата годишнина от освобождаването на 

коцентрационния лагер, в който загубиха живота си повече от един милион мъже, жени и 

деца. Около шест милиона са убитите евреи в Холокоста. 

В речта си в Прага, с която бе закрита среща на държавни ръководители по повод 

на годишнината, г-н Шулц заяви, че наследството на оцелелите от Холокоста няма да 

бъде забравено: „Наше задължение е да се борим за свобода и справедливост, 

демокрация и човешко достойнство – днес и всеки ден“. 

На възпоменателната церемония в сградата на ЕП в Брюксел заместник-

председателят на Парламента Антонио Таяни (ЕНП, Италия) посочи, че „нито един евреин 

не трябва да бъде принуждаван да напусне Европа, неговата Европа, в резултат на 

тероризъм. Без европейските евреи Европа не би била повече Европа.“ Атаките срещу 

еврейската общност са „заплахи към нашите ценности и идентичност“, добави той. 

Г-н Таяни припомни също така, че Симон Вейл, първата председателка на пряко 

избрания Европейски парламент, е една от оцелелите от лагера „Аушвиц“. 

 

 

Защита на данните: „ЕС трябва да улесни гражданите 

да упражняват правата си“ 

 

„Европейският съюз трябва да позволи на гражданите 

да упражняват по-лесно правата си във времена, когато 

управляваме целия си живот през смартфони“, заявява 

Джовани Бутарели, новият председател на Европейския 

надзорен орган за защита на данните. Неговата задача е да 

гарантира зачитането на неприкосновеността на личната информация и налагането на 

добри практики в работата на европейските институции. Разговаряхме с г-н Бутарели 

преди Деня на защитата на личните данни на 28 януари 2015 г.  

През Вашия мандат през следващите пет години какви очаквате да бъдат най-

големите предизвикателства и основните въпроси? 

http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/content/20150123STO13902/html/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%95%D0%9F-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-2013-%D0%B3
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Имам честта да служа в тази институция в исторически момент за защитата на 

личните данни заради технологичните промени по света и заради бързия напредък в 

обработката на огромни масиви от данни. В тази среда ние трябва да работим за 

прилагането на основните положения на Договора от Лисабон и на Хартата за основните 

права. 

Сегашната разпокъсана правна рамка на европейско ниво не може да бъде 

поддържана повече и това има отражение от гледна точка на разходите. Освен това 

Европейският съюз трябва да осигури по-ефективно прилагане на съществуващите права, 

да позволи на гражданите да упражняват по-лесно правата си във времена, когато 

управляваме целия си живот през смартфони. 

Смятате ли, че терористичните атаки в последно време подкопават напредъка по 

реформирането на законодателството за защитата на данните? Как ще коментирате 

дебата относно нуждите на сигурността и ненамесата в личния живот? 

Ние ще приканим законодателите да не действат въз основа на емоции, а да 

преценят ефекта в дългосрочен план, както и ефекта на доминото върху други въпроси, 

включително този за защитата на данните. 

Не става въпрос точно за сигурност срещу личен живот. Не обичам постоянно 

появяващия се аргумент, че правото на личен живот трябва да бъде балансирано. Тук 

говорим за основни права. По закон всяка намеса в областта на сигурността е легитимна, 

само ако ясно са демонстрирани необходимост и пропорционалност. Аз съм много повече 

за целенасочена намеса. 

Как гледате на бъдещото си сътрудничество с Парламента? 

Ние ще сме близки с всички институции. Разбира се, имаме специална връзка с 

Парламента заради многото въпроси, по които се работи в момента. Ще се опитаме да не 

следваме класическия бюрократичен подход, съгласно който следва да даваме мнения 

само при поискване. Ще се опитаме да предвиждаме нуждите, да бъдем динамични и да 

реагираме, за да разрешаваме проблемите. Това няма да бъде една изолирана 

институция. 

 

 

 

 

Европейският парламент разисква нови мерки 

срещу тероризма 

 

В близките месеци се очаква Европейската 

комисия да представи Европейска стратегия за 

сигурността за 2015-2020 г. В нея следва да залегнат 

много от целите, формулирани на срещата на 

министрите на вътрешните работи в ЕС на 11 януари 

2015 г.: предотвратяване на радикализация; спиране на 

достъпа на терористи до финансиране; подобряване на 

споделянето на информация и ограничаване на нелегалния трафик на оръжия. 

В резолюция от декември 2014 г. депутатите заявиха, че новата стратегия за 

вътрешна сигурност трябва да може лесно да се адаптира към променящите се 

обстоятелства и да предвижда общоевропейски подход в борбата срещу чуждестранни 

бойци, електронната сигурност, трафика на хора, организираната престъпност, прането 

на пари и корупцията. За повече информация натиснете ТУК и ТУК. 

 

 

 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-0102+0+DOC+XML+V0//BG
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/content/20150127STO16403/html/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/content/20150126IPR15002/html/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8
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Търговското споразумение със САЩ: експерти дават 

мнения в ЕП по спорни аспекти 

 

Споразумението за свободна търговия и инвестиции 

между ЕС и САЩ има потенциал да ускори икономическия 

растеж, но в същото време то засяга чувствителни въпроси, 

сред които са уреждането на спорове между инвеститори и 

държави и взаимното признаване на техническите 

стандарти. На 27 януари 2015 г. комисиите по 

международна търговия и правни въпроси организираха изслушване на експерти по тези 

теми.  

Уреждане на спорове с инвеститори 

Уреждането на спорове между инвеститори и държави е механизъм, който дава 

възможност на инвеститорите да поискат от правителствата да изпълняват определени 

международни задължения (например, да не допускат дискриминация, да осигуряват 

компенсации срещу отчуждаване на активи, да избягват несправедливото отношение). 

Тези правила осигуряват минимални стандарти за ангажимента на държавите и 

като най-големият инвеститор в света и основен ползвател на този механизъм ЕС има 

интерес системата да работи добре, заявиха от Европейската комисия. 

Експертите настояха, че са нужни подобрения в механизма, включително повече 

прозрачност, по-ясни правила за посредничество и улеснен достъп. 

 

Технически стандарти 

Споразумението цели да се премахнат митническите и немитническите бариери 

пред търговията, което предполага премахване на технически пречки и взаимно 

признаване на определени правила за еквивалентни. Това не означава непременно 

хармонизация или намаляване на европейските стандарти, обясниха от Европейската 

комисия. 

Например, в САЩ и ЕС има различни правила за безопасност на колите, които 

водят до това, че автомобилите имат различни типове фарове или колани. 

Ако правилата бъдат признати за еквивалентни, не биха били нужни промени в 

производството, каза Ерик Йонаерт, генерален секретар на Европейската асоциация на 

производителите на автомобили. 

Следващи стъпки 

Следващият кръг от преговори по споразумението ще се проведе в Брюксел от 2 до 

6 февруари 2015 г. Когато се стигне до сключването на договор, той ще трябва да бъде 

одобрен от Европейския парламент, за да влезе в сила. 

Парламентът подготвя междинен преглед на преговорите, като текстът се очаква 

да бъде гласуван в пленарна зала през май 2015 г. 
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Енергиен съюз: комисар Марош Шефчович обсъжда 

в ЕП визията си за бъдещето 

 

Европейският съюз е под постоянен риск от 

смущения в енергийните доставки, 10% от домакинствата 

не могат да си позволят нормално отопление и твърде 

много енергия се губи, заяви заместник-председателят на 

Комисията за енергийния съюз Марош Шефчович пред 

парламентарните комисии по енергетика и околна среда на 26 и 27 януари 2015 г. Той 

представи визията си за енергийния съюз в Европа, който трябва да потърси решението 

на тези и други предизвикателства, и изслуша приоритетите и тревогите на депутатите.  

Г-н Шефчович каза, че окончателният текст на стратегията за енергиен съюз ще 

бъде представен до края на февруари и ще включва преговорната позиция на ЕС за 

световното споразумение за климата, което се очаква да се договори в Париж, както и 

законодателни предложения за постигане на целите на ЕС в областта на енергетиката и 

климата до 2030 г. 

Сигурност на доставките 

Кришианис Каринш (ЕНП, Латвия) изказа съмнения относно надеждността на 

доставките на газ от Русия. „Трябва да диверсифицираме маршрутите и източниците на 

доставка“, заяви Шефчович и спомена района на Каспийско море и разработване на 

находища в Средиземноморския регион. 

Приемливи цени и енергийна ефективност 

Дан Ника (С&Д, Румъния) и Катержина Конечна (ЕОЛ/СЗЛ, Чехия) попитаха как 

новите предложения ще помогнат за намаляване на цените на енергията за 

потребителите. В отговора си г-н Шефчович спомена усилията за повишаване на 

енергийната ефективност чрез определяне на минимални стандарти и задължително 

предоставяне на информация на потребителите за ефективността на различни уреди. Той 

също така припомни, че ЕС подкрепя обновяването на сградите. 

Роджър Хелмър (ЕСПД, Великобритания) повдигна въпроса за високата цена на 

енергията за компаниите. 

Възобновяеми източници на енергия 

Според Бас Ейкхаут (Зелени/ЕСА, Холандия) „политиката за климатичните 

изменения и енергийната сигурност трябва да вървят ръка за ръка“. 

Джули Гърлинг (ЕКР, Великобритания) попита за подкрепата на ЕС за енергията от 

приливните вълни. Г-н Шефчович заяви, че инвестиционният план на Комисията може да 

бъде един от източниците за финансиране на такива проекти. 

Мортен Хелвег Петерсен (АЛДЕ, Дания) призова Комисията да гарантира, че като 

съзаконодател Парламентът ще участва пълноправно в процеса на вземане на решения. 

На 5-6 февруари 2015 г. делегация на ЕП, включваща председателя на комисията 

по външни работи Елмар Брок и председателя на комисията по енергетика Йежи Бузек, 

ще посети Анкара (Турция), за да разговаря по енергийни въпроси с депутати от Турция и 

страните от Западните Балкани. 

 

 

Източник: страницата на Европейския парламент 
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Седмицата в Съвета  

 

Комитет на регионите: назначаване на нови членове за следващите пет години 

 
Съветът назначи членовете на Комитета на регионите за периода от 26 януари 

2015 г. до 25 януари 2020 г.   

Комитетът на регионите е гласът на регионите и градовете в Европейския съюз. 

Той се състои от 350 членове, които са представители на изборна длъжност на 

регионално и местно равнище от 28-те държави — членки на ЕС. 

Членовете на Комитета и равен брой заместник-членове се назначават от Съвета 

за срок от пет години в съответствие с предложенията, направени от всяка държава 

членка.   

Договорът за функционирането на ЕС изисква членовете на Комитета да са 

представители на регионалните и местните власти и освен това или да са на изборна 

длъжност в рамките на дадена регионална или местна власт, или да носят политическа 

отговорност пред изборен орган. 

List of new members  

Committee of the Regions  

 

 

Строги мерки срещу избягването на корпоративното данъчно облагане: Съветът 

приема клауза за борба със злоупотребите 

 

Съветът измени директивата на ЕС за дружествата майки и дъщерните дружества, 

като добави обвързваща клауза за борба със злоупотребите, за да се предотврати 

избягването на данъчно облагане и агресивното данъчно планиране от корпоративните 

групи. 

  

Текст на проекта за директива за изменение с клауза за борба със злоупотребите  

Целта е да се предотврати злоупотребата с директивата за дружествата майки и 

дъщерните дружества за избягване на данъчно облагане и да се постигне по-голяма 

съгласуваност при прилагането ѝ в различните държави членки. Клаузата за борба със 

злоупотребите ще предотврати практиката държавите членки да предоставят предимства 

от директивата на договорености, които не са „действителни“, т.е. установяването им има 

за цел получаването на данъчно предимство без да се отчита икономическата реалност.   

Клаузата е формулирана като минимално правило, което означава, че държавите 

членки могат да прилагат по-строги национални правила, ако те отговарят на 

минималните изисквания на ЕС.   

Две изменения на директивата   

Приетата през ноември 2011 г. директива за дружествата майки и дъщерните 

дружества (2011/96/EС) има за цел да гарантира, че печалбите на трансграничните групи 

не се облагат два пъти. Според изискванията на директивата държавите членки трябва да 

освобождават от данъчно облагане печалби, получени от дружествата майки от техните 

дъщерни дружества в други държави членки.   

През ноември 2013 г. Комисията предложи директивата да бъде изменена с двойна 

цел — да се реши въпросът с различията в данъчното третиране на хибридните заеми и 

да се въведе общо правило за борба със злоупотребите.   

http://register.consilium.europa.eu/pdf/bg/14/st17/st17050.bg14.pdf
http://cor.europa.eu/bg/about/Pages/index.aspx
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?f=ST+16633+2014+INIT&l=bg
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През май 2014 г. Съветът реши да раздели предложението и да намери решение на 

тези два въпроса поотделно. През юли 2014 г. той прие като първа стъпка разпоредби, 

които да не позволяват на корпоративните групи да използват различията в данъчното 

третиране на хибридните заеми, за да се възползват от двойно данъчно необлагане по 

силата на директивата.   

Съобщение за печата относно предотвратяване на двойното данъчно необлагане, 

произтичащо от споразумения за хибридни заеми  

Междувременно работата по клаузата за борба със злоупотребите продължи и през 

декември 2014 г. беше постигнато споразумение.   

Краен срок за държавите членки   

До 31 декември 2015 г. държавите членки ще трябва да въведат правилото за 

борбата със злоупотребите в националното си право. Същият срок важи за 

транспонирането на измененията от юли 2014 г., свързани с решаването на въпроса с 

различията в данъчното третиране на хибридните заеми.   

Работа в ОИСР   

Въпросът за избягването на корпоративното данъчно облагане представлява 

първостепенен политически приоритет както на равнище ЕС, така и в международен 

план. Работа на ОИСР по проблема за намаляването на данъчната основа и 

прехвърлянето на печалби беше оценена като перспективна на неотдавнашните срещи на 

Г-20 и Г-8.   

През декември 2014 г. Европейският съвет подчерта „спешната необходимост да се 

активизират усилията в борбата с избягването на данъци и с агресивното данъчно 

планиране както на световно равнище, така и на равнище ЕС“.   

 

Декларация на държавните и правителствените ръководители 

 

Изразяваме загрижеността си по повод влошаването на обстановката в областта на 

сигурността и хуманитарното положение в Източна Украйна. Осъждаме убийството на 

цивилни граждани при безразборния артилерийски обстрел на украинския град Мариупол 

на 24 януари 2015 г. Виждаме доказателства за непрекъсната и нарастваща подкрепа, 

оказвана на сепаратистите от страна на Русия, което подчертава отговорността на Русия. 

Настойчиво приканваме Русия да осъди действията на сепаратистите и да прилага 

договореностите от Минск. 

Припомняме заключенията на Европейския съвет от 18 декември 2014 г., в които 

заявихме, че „ЕС няма да се отклони от курса си“ и че сме „готови да предприемем 

допълнителни мерки, ако това е необходимо.“ Предвид влошаването на обстановката 

отправяме искане към Съвета по външни работи на предстоящото си заседание да 

направи оценка на положението и да обмисли предприемането на подходящи действия, и 

по-специално допълнителни ограничителни мерки, насочени към своевременното и пълно 

прилагане на договореностите от Минск. 

Ще разгледаме положението в Украйна на следващото си заседание. 

 

 

Заседание на Съвета по външни работи  

Брюксел, 29 януари 2015 г. 

 

Съветът прие следните заключения: 

„1.     Съветът категорично осъжда безразборния артилерийски обстрел над 

жилищни райони, особено в Мариупол, и неотдавнашната ескалация на бойните действия 

в регионите Донецк и Луганск в Украйна. Съветът е потресен от големия брой на 

жертвите. Той вижда доказателства за непрекъсната и нарастваща подкрепа, оказвана на 

сепаратистите от страна на Русия, което подчертава отговорността на Русия. Съветът 

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?f=ST+11647+2014+INIT&l=bg
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?f=ST+11647+2014+INIT&l=bg
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очаква Русия да упражни влиянието си и да убеди сепаратистите незабавно да прекратят 

враждебните действия и да се придържат изцяло към своите ангажименти в рамките на 

договореностите от Минск, включващи по-специално прекратяване на враждебните 

действия и оттегляне на тежкото въоръжение от зоната на сигурност по линията на 

контакт съгласно Меморандума от Минск, като неотложни първи стъпки, за които 

министрите на външните работи на Франция, Германия, Русия и Украйна призоваха в 

съвместното си изявление след разговорите в Берлин на 21 януари. Като припомня 

заключенията на Европейския съвет от заседанията му на 30 август, 24 октомври и 

18 декември 2014 г., Съветът призовава всички страни да поемат изцяло отговорността си 

и да изпълнят ангажиментите си по договореностите от Минск. Съветът отправя конкретен 

призив към Руската федерация да осъди действията на сепаратистите. Публичните 

изявления, изкривяващи реалността на място, подбуждането към още насилие, както и 

публичното унизяване на заложници в нарушение на международното право няма да 

доведат до крайно необходимото намаляване на напрежението. За тази цел всички 

страни, подписали договореностите от Минск, следва да бъдат свикани по спешност в 

рамките на тристранната контактна група. 

2.       Европейският съюз ще подкрепя активно всички дипломатически усилия, 

които водят до създаването на нов политически импулс, по-специално тези, които в 

момента се полагат под егидата на ОССЕ, и ако е необходимо ще поеме допълнителни 

ангажименти. Тези усилия следва да бъдат предприети добросъвестно и да доведат до 

значими резултати. Цялостното изпълнение на договореностите от Минск като основа за 

постигането на устойчиво политическо решение на конфликта, при зачитане на 

независимостта, суверенитета и териториалната цялост на Украйна, трябва да продължи 

да бъде основният акцент на тези преговори. Необходимо е да се постигне напредък по 

отношение на оттеглянето на незаконните и чуждестранните въоръжени групи, военно 

оборудване, бойци и наемници, освобождаването на всички заложници, обезпечаването 

на сигурността на украинско-руската граница при постоянно наблюдение от ОССЕ, както 

и предсрочните местни избори в части на регионите Донецк и Луганск в рамките на 

украинския закон за временното самоуправление и приобщаващия национален диалог, 

по-специално по въпроси като конституционната реформа и децентрализацията. 

3.       Предвид влошаващата се ситуация Съветът изразява съгласие да удължи, 

при пълно зачитане на изискванията на правото на ЕС, до септември 2015 г. срока на 

действие на приетите през март 2014 г. и впоследствие актуализирани ограничителни 

мерки, насочени срещу лица и образувания за отправяне на заплахи или подкопаване на 

суверенитета и териториалната цялост на Украйна. Освен това той призовава върховния 

представител и Комисията да представят в рамките на една седмица предложение за 

допълнителни вписвания, по което да бъде взето решение на заседанието на Съвета по 

външни работи на 9 февруари 2015 г. Съветът ще продължи да следи отблизо 

положението на място и текущите дипломатически усилия и също така отправя искане 

службите на Комисията и ЕСВД да извършат допълнителна подготвителна работа по 

евентуални подходящи действия с цел гарантиране на бързото и цялостно изпълнение на 

договореностите от Минск. 

4.       ЕС ще продължи тясното сътрудничество с международните партньори, в 

това число ОССЕ и Съветът на Европа. Съветът изтъква отново положителната си оценка 

за ролята на ОССЕ, по-специално с присъствието ѝ на място и обективните доклади на 

специалната мисия на ОССЕ за наблюдение в Украйна, както и усилията на специалния 

представител на председателя на тристранната контактна група. Съветът призовава 

всички страни да осигурят свободен и безопасен достъп за наблюдателите от специалната 

мисия на ОССЕ и безпилотните летателни апарати във всички части на Украйна, 

включително всички части на регионите Донецк и Луганск и зоните покрай държавната 

граница с Русия. Съветът изтъква отново подкрепата си за бързото разрастване на 

специалната мисия за наблюдение до пълния ѝ капацитет и разширяването на мандата на 
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мисията на ОССЕ за наблюдение на руските гранични пунктове с оглед на 

възстановяването на украинския контрол върху украинската страна на границата с Русия. 

5.       Съветът насърчава украинските власти своевременно да предприемат 

планираните правни мерки, които да дадат възможност на Международния наказателен 

съд да разгледа твърденията за престъпления срещу човечеството, извършени на 

територията на Украйна в периода 2014—2015 г. Съветът изтъква отново, че е важно да 

се постигне напредък в ратифицирането на Римския статут от страна на Украйна, която е 

поела ангажимент за това в Споразумението за асоцииране. 

6.       Съветът осъжда нападението на помещенията на телевизията ATR, което 

представлява най-новият акт на преследване и сплашване на татарската общност в Крим 

и пореден опит за ограничаване на свободата на изразяване на мнение и свободата на 

медиите на полуострова. Съветът призовава отново всички страни да предоставят на 

международните правозащитни организации пълен, свободен и неограничен достъп до 

цялата територия на Украйна, включително Крим и Севастопол, чието незаконно 

анексиране ЕС осъжда и няма да признае. 

7.       Съветът възлага на върховния представител/заместник-председател 

задачата, в сътрудничество с държавите членки и институциите на ЕС, да повиши 

усилията за по-нататъшно подобряване на стратегическите комуникации в подкрепа на 

политиките на ЕС и да проучи възможностите за създаване на специален екип, отговарящ 

за комуникацията, който да ръководи тези действия. Тези усилия следва да включват 

проактивно осведомяване за политиките на ЕС, коригиране на невярната информация при 

нейната поява и подкрепа за по-нататъшното развитие на независими медии в целия 

регион. 

8.       Съветът отбелязва със загриженост неотдавнашните изявления от руска 

страна, поставящи под въпрос разследването на свалянето на полет MH 17. Съветът 

изтъква, че това разследване се провежда от изцяло независим специализиран екип от 

международни експерти при пълно спазване на правилата и разпоредбите на ИКАО, и 

призовава всички страни да окажат пълно съдействие при разследването. 

9.       Съветът повтаря призива си към правителството на Украйна да ускори 

осъществяването на политически и икономически реформи. Той приканва настойчиво 

Украйна да постигне конкретни резултати в ключовите области на реформи, за да 

отговори на стремежите на населението за една демократична и модернизирана Украйна, 

която зачита правата на лицата, принадлежащи към националните малцинства. Тези 

реформи следва да стабилизират икономическото, финансовото и политическото 

положение и за осигуряване на поддръжката на международната общност, включително 

чрез създаването на климат, подходящ за инвестиции, по-специално с оглед на 

евентуална международна конференция в подкрепа на Украйна. Той приветства някои 

неотдавнашни стъпки за реформи, включително приемането на законите за фискална 

децентрализация. Съветът припомня, че активизирането на процеса на реформи, 

включително необходимата подготовка за бъдещото прилагане на дял IV от 

Споразумението за асоцииране, ще бъде от решаващо значение с оглед на политическото 

асоцииране и икономическата интеграция на Украйна с ЕС. Съветът приветства 

предложението на Комисията за макрофинансова помощ за Украйна и очаква 

своевременното приемане на предложението. 

10.     Европейският съюз изразява сериозната си загриженост във връзка с 

влошаващата се хуманитарна ситуация в региона на Донбас в Украйна. Той призовава 

всички страни да спазват изцяло международното право, да защитават цивилното 

население и хуманитарните работници и да осигурят безпрепятствен достъп на 

хуманитарните организации в съответствие с международното хуманитарно право и 

хуманитарните принципи. 

ЕС поддържа ангажимента си за подпомагане на най-уязвимите части от 

населението, засегнато от конфликта, като понастоящем това са общо 900 000 вътрешно 

разселени лица и 600 000 бежанци, които са принудени да напуснат зоните на сражения 
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с кратко предизвестие и които отчаяно се нуждаят от помощ. Във връзка с това ЕС 

приветства неотдавнашното решение на Комисията, заедно с държавите членки, да се 

мобилизират допълнителни средства и помощ в натура за покриване на най-неотложните 

нужди, както беше съобщено по време на неотдавнашното посещение на комисар 

Стилианидис в Украйна. Досега хуманитарната помощ и подпомагането за първоначално 

възстановяване от страна на ЕС възлизат общо на 95 млн. евро. Съветът призовава 

всички международни донори да отговорят координирано на нарастващите хуманитарни 

нужди, въз основа на плана на ООН за стратегическа реакция. План." 

 

 

Задължение за разтоварване на сушата: предварително споразумение между 

институциите на ЕС 

 

На 29 януари 2015 г. Съветът и Европейският парламент постигнаха 

предварително политическо споразумение относно изпълнението на задължението за 

разтоварване на рибата на сушата или „регламент омнибус“ на втора неофициална 

тристранна среща по въпроса. 

Комитетът на постоянните представители — Корепер — ще бъде информиран през 

идните дни. Веднага щом окончателният текст стане наличен , регламентът ще бъде в 

дневния ред на Европейския парламент и на Съвета за одобрение, преди окончателното 

му приемане. 

Основна цел на реформираната обща политика в областта на рибарството (ОПОР) е 

постепенното премахване на изхвърлянията в целия риболов на ЕС чрез въвеждането на 

задължение за разтоварване на сушата на целия улов. Регламентът „омнибус“ съдържа 

пакет изменения на съществуващите регламенти за контролни и технически мерки за 

изпълнение на задължението за разтоварване на сушата съгласно реформираната ОПОР. 

Съветът и Европейският парламент постигнаха съгласие по-специално по редица 

точки, чиято цел е опростяване на разпоредбите и намаляване на административната 

тежест за рибарите и контролните администрации: 

Комисията ще изготви годишен доклад за изпълнението на задължението за 

разтоварване на сушата въз основа на информацията, представена от държавите членки, 

от консултативните съвети и от други източници. 

Потвърждава се принципът, че следва да се предотврати появата на паралелни 

пазари за маломерна риба. 

Беше договорено прагматично решение за складирането на рибата на борда на 

риболовните съдове.   

 

 

 

Източник: страницата на Съвета 
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Председателство на Съвета на ЕС 

 

 
ЛАТВИЯ 
 

 

Ротационното председателство се поема от Латвия за първи път в периода януари 

— юни 2015 г. 

След неотдавнашните терористични атаки във Франция е важно да защитим 

европейските ценности, заяви латвийската министър-председателка Лаймдота Страуюма в 

дебат на 14 януари в ЕП за приоритетите на Рига по време на шестмесечното 

председателство на Съвета на ЕС. Някои депутати приветстваха ангажимента за 

законодателство за ползването на данните за авиопътниците за целите на сигурността, 

други настояха за подкрепа за инвестициите и икономическия растеж, както и за 

доизграждане на дигиталния пазар, съобщават от ЕП. 

Г-жа Страуюма обяви, че целите на латвийското председателство са "конкурентна, 

цифрова и силна в международен план Европа". Тя каза: "Ние целим да защитим 

европейските ценности - свободите, сигурността, правосъдието и толерантността, които 

характеризират Европа. Бих искала да укрепим нашето сътрудничество и да създадем 

синхронизирани действия и програма между Съвета и Парламента." 

"Латвийското председателство е символ на помирението в европейската история; 

преди трийсет години никой не би могъл да си го представи", заяви председателят на 

Европейската комисия Жан-Клод Юнкер. Той обяви подкрепата на Комисията за цели като 

създаването на работни места и растеж, рестартирането на инвестициите, 

задълбочаването на икономическия и паричния съюз и доизграждането на единния 

дигитален пазар. 

Икономическото възстановяване на Латвия след крайно тежката 2009 г. е "лъч 

надежда в ЕС", заяви Манфред Вебер (ЕНП, Германия). Той обеща подкрепа от своята 

група за законодателството за данните на авиопътниците и мерки за стимулиране на 

растежа и заетостта. 

Джани Питела (С&Д, Италия) се обяви за нов подход в областта на сигурността: 

"Ние трябва да отговорим на въпроса за защитата на нашите граждани. Трябва да 

преодолеем съпротивата на страните членки и да създадем регионална стратегия за 

премахване на тероризма". 

Робертс Зиле (ЕКР, Латвия) обърна внимание на конфликта в Украйна: "Една 

стабилна, свободна и демократична Украйна би била важен модел за следване за други 

партньорски страни. Това би ни позволило да засилим сътрудничеството си с други 

партньори от Евразия." 

Софи ин ’т Велд (АЛДЕ, Холандия) се обяви за приемането на директива за равна 

защита от дискриминация по различни признаци и добави, че приемането на европейско 

законодателство би било най-добрият отговор на хомофобията. 
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Според Димитриос Пападимулис (ЕОЛ/СЗЛ, Гърция) Европа трябва да търси 

решения на натрупаните проблеми чрез дипломация и демокрация. "В наш интерес е да 

намаляваме напрежението, да градим приятелски отношения върху принципите на 

демокрацията". 

Филип Ламбертс (Зелени/ЕСА, Белгия) прикани Латвия да ревизира програмата си: 

"Дали сме избрани тук, за да удовлетворяваме пазарите?", попита той и посочи, че 

ЕС трябва по-скоро да укрепва доверието на гражданите си с политика за споделен 

просперитет. 

Големите страни имат силно влияние върху програмите на председателствата от 

малки страни, заяви Роландас Паксас (ЕСПД, Литва). "Имаме нужда от европейска 

стратегия за сигурност, от работни места и растеж, но на първо място от общ енергиен 

пазар", каза той. 

Ивета Григуле (независима, Латвия) изтъкна въпроса за отношенията с Централна 

Азия. Страните от този регион "имат нужда от нашата подкрепа и внимание, за да им 

помогнем да балансират усилващия се руски натиск", посочи тя. 

 

Уеб сайт на латвийското председателство 

 

Новини от Европейската комисия 

 

След катастрофата в езерото Ниос в Камерун регионът се възражда 
 
 

В нощта на 21 август 1986 г. в планински регион в Северозападен Камерун 

внезапна експлозия в езерото Ниос, което има вулканичен произход, води до изпускането 

на повече от един кубически километър отровен газ в атмосферата. Разпространението 

му в околните долини причинява смъртта на повече от 1700 души и на добитък от 

съседните села в периметър над 15 км. Тази трагедия ще остави своя отпечатък върху 

региона и неговите обитатели в продължение на години. 

В резултат от тази катастрофа правителството и неговите основни партньори, един 

от които е Европейският съюз, се ангажират с проекти за обезопасяване и застрояване на 

околностите на езерото. Целта е трайно премахване на всякакъв риск от нова експлозия 

и успокояване на обитателите на региона чрез постепенно изтегляне на газа, натрупан на 

дъното на езерото. От 2001 г. е инсталирана система за изкуствено обезгазяване, като 

работата ѝ се контролира внимателно. 

Мартен Кине е от село в близост до Ниос. Той изгубва баща си в катастрофата на 

21 август 1986 г. и пази жив спомена за нея. „В този ден баща ми дойде да нагледа 

стадото си, както винаги“, разказва той. „Тъй като стана късно, той реши да остане да 

преспи и да се прибере на следващия ден. Така изгуби живота си“. 

Районът на Ниос продължава да се смята за рискова зона от властите, но процесът 

на обезопасяване успокои стотици разселени лица, които подобно на Мартен Кине, 

постепенно се завръщат там. „Върнах се миналата година, тъй като си дадох сметка, че 

правителството и неговите партньори са увеличили броя на инициативите, даващи 

основание да се смята, че езерото Ниос няма да експлодира никога повече“, казва той. 

Между 2010 г. и 2014 г. ЕС предостави на този район 14,5 млн. евро, което 

позволи да започне работа по укрепване на бента на езерото, изграждане на пътя, 

осигуряващ достъп до мястото, и подпомагане на връщането на населението. Според 

някои оценки действията на ЕС облагодетелстват непряко около 10 000 души. 

https://eu2015.lv/
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„Определихме място за строителството на ново училище. От организацията Emida, 

подпомагана от ЕС, очакват само разрешението на обществените органи“, обяснява 

Оливие Танг Кума, син на селския старейшина. Лицето му светва, когато говори за 

„възраждането на селището Ниос“. Според него многобройните инициативи за връщане на 

живота в този все още бедстващ район, са истинска „манна небесна“. 

Абубакар Сулеман Маоко, високопоставен представител на мюсюлманската 

общност, споделя този оптимизъм: „Ние черпим с пълни шепи от помощта на Европейския 

съюз“, казва той. Чрез Emida с тези средства се създават класни стаи, чешми за питейна 

вода, мелници, общински поля и пр. За жителите това е изключително важно! 

„Стараем се да подобрим условията за живот на хората, но също така насърчаваме 

тези, които все още живеят в лагерите, построени след катастрофата, да се заселват в 

тези села, които предлагат много изгодни условия от гледна точка на земеделието“, 

твърди изпълнителният секретар на Emida Клод-Оливие Банекен. Проектът стартира 

преди близо 6 месеца и се очаква да продължи 2 години. Освен започналото вече 

изграждане на множество основни инфраструктурни обекти, той е създал условия за 

укрепването на капацитета на местните асоциации и за обучение на повече от 200 души в 

превенция на насилието в сферата на образованието и управлението на социални 

конфликти. 

През 2012 г. благодарение на средства от Европейския фонд за развитие ЕС 

започва първата фаза на работата по укрепване на бента на езерото. Целта е да се 

отстранят рисковете, свързани с евентуално разкъсване на естествения бент, който 

задържа водата в езерото. Грегори Танилеке, геолог и ръководител на групата, 

натоварена с проекта, си спомня за това като за един от най-важните моменти от 

работата на ЕС в района. „Успехът на тази първа фаза, както и научните изследвания, 

довели до ясно разбиране на причините за катастрофата от 1986 г., са реално основание 

за надежда“, подчертава той. Изглежда, че обитателите на региона са на същото мнение, 

тъй като бавно се завръщат, за да се настанят в околностите на езерото въпреки 

болезнените спомени от катастрофата през 1986 г. 

Повече относно Европейската година за развитие: 

https://europa.eu/eyd2015/bg  

 

 

 

Комисията и Парламентът прилагат нови правила относно 

регистъра за прозрачност 

 

Новата система променя начина, по който се декларират 

човешките ресурси, инвестирани в лобиране, тя изисква 

допълнителна информация относно участието в комитети, 

форуми, смесени групи или други подобни структури на ЕС и 

относно текущата работа по законодателни проекти. Тя също така разширява до всички 

регистранти изискването да бъдат декларирани прогнозните разходи, свързани с 

лобиране. 

Освен това рационализирана процедура „сигнали и жалби“ позволява 

информацията, за която се твърди, че е подвеждаща, да бъде контролирана по-строго и 

да бъде обработвана по-ефективно. Системата осигурява и нови стимули за увеличаване 

на добавената стойност от регистрацията, например изискване за регистриране на 

желаещите да се срещнат с комисари, членове на кабинети или генерални директори или 

за всяка организация, желаеща да вземе думата при изслушванията, организирани от 

Европейския парламент. 

Нов по-лесен за ползване уебсайт подобрява публичния интерфейс и опростява 

процеса на регистрация, като предоставя напътствия на всеки етап. 

Контекст  

https://europa.eu/eyd2015/bg
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Предприетите днес стъпки са необходими за прилагането на споразумение, 

подписано през април 2014 г. През 2015 г. Комисията Юнкер възнамерява да направи 

собствено предложение за задължителен регистър на лобистите, обхващащ Комисията, 

Европейския парламент и Съвета. За изготвянето на това предложение отговаря първият 

заместник-председател г-н Тимерманс. 

На 25 ноември 2014 г. Комисията Юнкер вече даде импулс за по-голяма 

прозрачност, като прие две решения, налагащи публикуването на информация относно 

заседанията, проведени между комисари, членове на техните кабинети и генерални 

директори с организации и самостоятелно заети физически лица. Председателят Юнкер 

поясни също, че по принцип те следва да се срещат само с организации и самостоятелно 

заети физически лица, които фигурират в регистъра за прозрачност. Комисията е поела 

ангажимент да увеличи прозрачността и да поддържа открит и постоянен диалог със 

заинтересованите страни. 

За повече информация  

Политически насоки на председателя на Комисията Юнкер  

Интернет страница на регистъра за прозрачност  

Междуинституционално споразумение  

IP за повече прозрачност  

Решение на Комисията за публикуване на информация относно проведените 

заседания между членове на Комисията и организации или самостоятелно заети 

физически лица  

Решение на Комисията за публикуване на информация относно проведените 

заседания между генерални директори на Комисията и организации или самостоятелно 

заети физически лица  

 

 
Източник: страницата на Представителството на Европейската комисия в 

България 

 

 

Предстоящи събития в европейските институции 

 
 
Предстоящи събития в Съвета  
 
 

Седмична програма на председателя Доналд Туск 

Понеделник, 2 февруари  

16,30 ч.   Среща с председателя на фондация „Конрад Аденауер“ Ханс-Герт Пьотеринг  

17,30 ч.   Среща с президента на Конфедерация Швейцария Симонета Сомаруга 
(възможност за снимки) 

Вторник, 3 февруари  

13,00 ч.   Среща с председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер (в сграда 

Berlaymont) 

http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_bg.pdf
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?locale=en&reference=INTER_INST_AGREEMENT
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2131_bg.htm
http://ec.europa.eu/news/2014/docs/c_2014_9051_bg.pdf
http://ec.europa.eu/news/2014/docs/c_2014_9051_bg.pdf
http://ec.europa.eu/news/2014/docs/c_2014_9051_bg.pdf
http://ec.europa.eu/news/2014/docs/c_2014_9048_en.pdf
http://ec.europa.eu/news/2014/docs/c_2014_9048_en.pdf
http://ec.europa.eu/news/2014/docs/c_2014_9048_en.pdf
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Четвъртък, 5 февруари  

15,00 ч.   Среща с министър-председателя на Ирландия Една Кени (възможност за 

снимки) 

Петък, 6 февруари  
12,30 ч.   Среща с вицепрезидента на САЩ Джо Байдън (възможност за снимки) 

 

Източник: страницата на Съвета 

 

 

 
 
Инициативи на ЕС  
 

Проектирайте заедно онлайн и отпечатайте: как новите технологии променят 

света 

 
Краудсорсинг 

 

Краудсорсинг (на английски език – crowdsourcing, буквално „набавяне от тълпата“) 

е практиката за набиране на идеи, услуги или съдържание от широка група хора, особено 

от определена онлайн общност. Подобно по характер е груповото финансиране 

(crowdfunding) – набиране на финансови средства за реализация на даден проект чрез 

привличане на малки вноски от множество хора. 

 

Триизмерен печат 

 

Триизмерният печат или 3D печатът е технология за изработка на триизмерни 

твърди предмети чрез добавяне на последователни слоеве до оформяне на крайния 

предмет. Триизмерният печат се основава на дигитално проектиран модел на предмета. 

 

Развитието на технологията позволява изграждането на по-евтини предмети от по-

малко материали и с уникални физически качества. Надеждите са, че в бъдеще разходите 

за труд, пренос и съхранение ще бъдат съществено намалени, като се създават предмети, 

замислени съвместно от много хора, а техните модели се свалят направо от Интернет. 

За повече информация натиснете ТУК. 

 
Източник: страницата на Европейския парламент 

 
 
 
 
 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/content/20150126STO15019/html/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D1%82-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0
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Документи на Европейската комисия 
 

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

 
ПОСЛЕДНИ ДОКУМЕНТИ 

ДОКУМЕНТ СИГНАТУРА ДАТА 

СЪОБЩЕНИЕ 

SWD(2014) 
359 

23/12/2014 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА 

SWD(2014) 
358 

23/12/2014 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно установяване на позиция, която да бъде 
поддържана от името на Европейския съюз във връзка с предложения за промяна на 
приложение III към Ротердамската конвенция 

COM(2014) 
746 

18/12/2014 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде заета от името на 
Европейския съюз в рамките на Комитета по търговията със стоки, създаден със 
Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, 
от една страна, и Република Корея, от друга страна, по отношение на приемането на 
правилата за управление на тарифни квоти 

COM(2014) 
744 

18/12/2014 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Окончателна оценка на 
програма „Фискалис 2013“ 

COM(2014) 
745 

18/12/2014 

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА относно препоръката на Европейската централна банка във 
връзка с Регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2532/98 относно 
правомощията на Европейската централна банка да налага санкции (ECB/2014/19)  

C(2014) 9658 18/12/2014 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно упражняването на 
правомощията за приемане на делегирани актове, предоставени на Комсията съгласно 
Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. 
относно агенциите за кредитен рейтинг 

COM(2014) 
743 

18/12/2014 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ относно доклада за 
напредъка в изпълнението на Директивата относно безопасността на железопътния транспорт 
- {SWD(2014) 355 final} 

COM(2014) 
740 

17/12/2014 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде приета от името на 
Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП, създаден по силата на 
Споразумението за Европейското икономическо пространство, във връзка със замяната на 
Протокол 4 към посоченото споразумение относно правилата за произход с нов протокол, 
който е в съответствие с Регионалната конвенция за паневросредиземноморските 
преференциални правила за произход 

COM(2014) 
741 

17/12/2014 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА 

SWD(2014) 
355 

17/12/2014 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Работна програма на 
Комисията за 2015 г. - Ново начало 

COM(2014) 
910 

16/12/2014 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА - Годишен доклад (2012—2013 г.) относно прилагането на 
Регламент (ЕО) № 953/2003 на Съвета от 26 май 2003 г. за предотвратяване на търговското 
отклоняване към Европейския съюз на някои основни лекарства 

COM(2014) 
737 

16/12/2014 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА - СЕДМИ ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ФОНД ЗА РИБАРСТВО (2013 г.) - {SWD(2014) 352 final} 

COM(2014) 
738 

16/12/2014 

Предложение за РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА за удължаване на срока на действие 
на Решение 2012/232/ЕС за даване на разрешение на Румъния да прилага мерки за дерогация 
от член 26, параграф 1, буква а) и член 168 от Директива 2006/112/ЕО относно общата 
система на данъка върху добавената стойност 

COM(2014) 
736 

16/12/2014 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за одобряване на генералния план за Shift2Rail  

COM(2014) 
739 

16/12/2014 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА съгласно член 294, параграф 6 от ДФЕС относно позицията на 
Съвета на първо четене по отношение на приемането на Директива на Европейския парламент 

COM(2014) 
748 

16/12/2014 

http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23678/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23679/
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http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23680/
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и на Съвета за изменение на Директива 98/70/ЕО относно качеството на бензиновите и 
дизеловите горива и за изменение на Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на 
енергия от възобновяеми източници (COM(2012) 595 final — 2012/0288 (COD)) 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА  

SWD(2014) 
352 

16/12/2014 

Съвместно предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) № 
267/2012 относно ограничителни мерки срещу Иран 

JOIN(2014) 42 15/12/2014 

ПОПРАВКА на Делегиран регламент С(2014) 6200 final на Комисията от 4 септември 2014 
година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 241/2014 по отношение на основаните 
върху режийни разходи капиталови изисквания за дружествата (текст от значение за ЕИП)  

C(2014) 9431 15/12/2014 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ относно дейността на 
Платформа на ЕС за смесено финансиране в областта на външното сътрудничество от нейното 
създаване до края на юли 2014 г. 

COM(2014) 
733 

15/12/2014 

 

 

Актове, публикувани в Официален вестник на 
Европейския съюз 
 

Дата L (Законодателство) C (Информация и известия) 

26/01/2015   C026 

27/01/2015 L020 C027 C027A 

28/01/2015 L021 L022 C028 

29/01/2015 L023 C029 C029A C030 

30/01/2015 L024 L025 C031 C031A C032 

31/01/2015 L026 C033 
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