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Тема на седмицата 
 

 

Кралят и кралицата 

на Белгия посетиха 

Европейския 

парламент 
 

 

Белгийският крал Филип и 

неговата съпруга Матилда посетиха 

Европейския парламент в Брюксел на 

25 февруари 2015 г. Те проведоха 

срещи с председателя на Парламента 

Мартин Шулц и с лидерите на 

политическите групи.  

Посещението беше първа спирка от обиколката на кралската двойка на 

европейските институции в Брюксел. 

 

 

 

 

Източник: страницата на Европейския парламент 

 

 

 

Събития в Народното събрание 

Събития от изминалата седмица 
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С полагане на венец пред паметника на Незнайния воин започна официалното 

посещение на председателя на парламента на Грузия Давид Усупашвили в 

България 

 

С полагане на венец пред паметника на Незнайния воин на 25 февруари 2015 г. 

започна официалното посещение на председателя на парламента на Грузия Давид 

Усупашвили в България. Визитата е по покана на председателя на Народното събрание 

Цецка Цачева. 

България подкрепя европейския избор на Грузия и е готова да споделя своя опит в 

тази сфера, заяви в разговора със своя грузински колега Цецка Цачева. Като израз на 

тази подкрепа председателят на Народното събрание припомни, че българският 

парламент е бил сред първите, ратифицирали Споразумението за асоцииране. Цецка 

Цачева изрази надежда до срещата на върха в Рига всички парламенти на страните-

членки на ЕС да ратифицират споразумението. 

Председателят на парламента на Грузия благодари за ясната ангажираност на 

България с европейската перспектива на Грузия. Той информира Цецка Цачева за 

усилията и предприетите политики в неговата страна за укрепването на демократичните 

институции и правовата държава, както и за напредъка в областта на съдебната реформа. 

Отношенията между България и Грузия са на отлично ниво, между двете страни 

няма открити въпроси и общото им желание е да задълбочават взаимноизгодното си 

сътрудничество във всички области, констатираха в разговора двамата председатели. Има 

подчертано желание за по-активно сътрудничество в областта на европейската и 

евроатлантическата интеграция, в това число засилване на връзките между парламентите 

на двете страни. 

За България Грузия е традиционен икономически партньор, подчерта Цецка 

Цачева и потвърди интереса на страната ни за дългосрочно сътрудничество в областите 

на енергийната сигурност, транспортните коридори, селското стопанство и туризма. 

Икономическите връзки между България и Грузия през последните години се 

развиват интензивно като страната ни е на девето място сред основните търговски 

партньори на Грузия, показва статистиката. 

Двамата председатели бяха категорични, че сътрудничеството между 

законодателните институции на ниво комисии и групи за приятелство играе ключова роля 

в общия стремеж на двете страни за благоденствие и напредък. 

По-късно грузинските парламентаристи разговаряха с президента на Република 

България Росен Плевнелиев. 

На 26 февруари 2015 г. председателят на парламента на Грузия Давид Усупашвили 

и водената от него парламентарна делегация бяха приветствани в пленарната зала на 

Народното събрание. След това гостите разговаряха с ръководствата на Комисията по 

външна политика и Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските 

фондове. 

Председателят на Комисията по външна политика Джема Грозданова отново 

потвърди позицията на България в подкрепа на евроатлантическата интеграция на 

Грузия. Тя подчерта, че двустранните отношения са традиционно добри и заяви готовност 

за задълбочаване на съвместното сътрудничество между парламентарните комисии в 

двете законодателни институции. Беше отбелязано, че подписването на Споразумение за 

асоцииране от Грузия е резултат на упорита и последователна работа на грузинските 

институции. Грузия е страната, която може да служи за пример сред страните от 
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Източното партньорство, подчерта на срещата народният представител от 

парламентарната група „БСП лява България” Кристиан Вигенин и добави, че България 

може да предостави на Грузия експертна помощ, да бъде споделен нейният опит в 

подготовката за членство в ЕС и по-специално за синхронизиране на законодателството с 

европейските норми. 

Председателят на парламентарната Комисия по външна политика на Грузия Тедо 

Джапаридзе отбеляза, че страната му се стреми към евроатлантическа интеграция, но 

разбира, че пътят до постигането на тази цел е дълъг и труден. Затова и за нас би бил 

полезен натрупаният от България опит в периода преди пълноправното членство в ЕС, 

подчерта той. 

Председателят на Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските 

фондове Светлин Танчев определи като завидни постиженията на Грузия през последните 

години във връзка предприетите политики за укрепването на демократичните институции 

и правовата държава. По думите му това се дължи на практичния и прагматичен подход 

на институциите в страната. 

В рамките на визитата си в България грузинската парламентарна делегация има 

срещи с министър-председателя на Република България Бойко Борисов и с министъра на 

външните работи Даниел Митов. 

 

 

 

 

Годишна работна програма   

 

 

Работна програма на Комисията за 2015 г. - Ново начало 

 

 

 

 

 

Новини от България свързани с ЕС 
 

 

ЕК ще свали наблюдението над България до 2019 

година 

 

Председателят на Европейската комисия Жан-

Клод Юнкер потвърди днес отново решимостта на 

комисията да прекрати до 2019 година наблюдението 

над България по механизма за сътрудничество и 

проверка, съобщи БТА. 

Юнкер направи това изявление на съвместна пресконференция с президента Росен 

Плевнелиев. Председателят на ЕК поздрави с "Добре дошъл!" на български език 

държавния глава. Юнкер съобщи, че това е всичко, което знае на български, но ще научи 

повече заради предстоящото си в следващите месеци посещение у нас. Президентът 

подари на Юнкер мартеница. 

Двамата събеседници са разговаряли за механизма, по регионални въпроси, както 

и за готовността на България да участва в инвестиционния план на ЕК. Юнкер изрази 

http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23664/
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очакването нашата страна да направи необходимото, за да получи възможно най-голяма 

полза от този план. 

Президентът Плевнелиев посочи, че е запознал своя събеседник с планираните в 

нашата страна реформи, както и с политическия живот в страната след турбулентните 

години, в които се смениха пет правителства и три парламента. По неговите думи през 

тази година България е по-стабилна и с ясна заявка за важни реформи в областите на 

правосъдието, пенсионната система, здравеопазването, образованието и сигурността. 

Президентът е уверил Юнкер, че настоящата година ще бъде време на реформи и 

стабилност у нас. 

Уверих, че се справяме достойно по отношение на Шенген, по механизма за 

сътрудничество и проверка имаме ясен план за действие и сме убедени, че към края на 

текущата година България ще се придвижи много напред, заяви президентът. В България 

имаме голямата амбиция да бъдем бързи, ефективни и прозрачни, допълни той. 

Президентът отбеляза, че това се доказва от данните на Сметната палата на ЕС. 

Обсъдихме ситуацията на Западните Балкани, украинската криза и нашето общо 

желание за мир и развитие, посочи държавният глава. 

В отговор на въпрос, свързан с предприетия вчера нов етап на процедурата срещу 

макроикономически несъответствия в нашата страна, Юнкер отбеляза, че това се дължи 

на липсата на достатъчен икономически растеж. Той отбеляза, че от друга страна 

България е сред държавите в ЕС с най-ниските равнища на публичния дълг. Вчерашното 

решение не е трагедия, коментира той. 

Попитан дали България може да създаде един необходимите на ЕС два нови газови 

разпределителни центъра, председателят на ЕК посочи, че това е технически въпрос. Той 

изрази надеждата комисията да помогне на нашата страна в изграждането на връзките 

към газопреносните системи на съседните държави. 

Президентът Плевнелиев заяви, че е поздравил председателя на ЕК за обявената 

вчера стратегия за обособяването на европейски енергиен съюз. България е голям 

поддръжник и сме готови с първи проекти и идеи, добави Плевнелиев. Държавният глава 

изрази радост от днешната среща, както и благодарност за приятелството и 

партньорството, което, по неговите думи, със сигурност ще промени България за добро. 

По повод енергийната стратегия Плевнелиев изрази задоволство, че тя е насочена 

към Югоизточна Европа и насърчава постигането на поне три енергийни независими 

източника за всяка държава. Когато постигнем истинска диверсификация и 

либерализация, тогава ще имаме пазарни цени, коментира той. По неговите думи 

голямата цел е енергията да не бъде оръжие, а елементарна стока за търгуване на 

пазарни цени. 

Убеден съм, че тази идея ще намери своята много сериозна реализация и хората 

ще усетят, предприятията ще видят - колкото повече алтернативни източници, толкова 

по-голяма сигурност за инвестициите, толкова повече инвестиции, обобщи той. България 

успя, след като през 2008 г. бяхме оставени на студено в най-студения ден от зимата, 

тогава президентът Путин и Украйна отново имаха спор, да направи така, че 

съществуващата газова връзка с Гърция да бъде двупосочна. Това е гаранция за нас, ако 

стане трудно и тежко, имаме алтернативна доставка от Гърция. Същевременно успяхме да 

разширим малко съществуващото газово хранилище, там има ресурси, които биха 

помогнали на държавата до края на зимата за необходимите доставки. По-важно е да 

заработи по-бързо връзката с Румъния, да бъде двупосочна. Тя е в много напреднала 

фаза на изпълнение, разчитаме и на ЕК, за да бъде въпрос на месеци, а не на години, 

тогава ще бъдем още по-спокойни, заяви президентът. 

 

 

 

Източник: Europe.bg 
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Новини от европейските институции  

Събития от изминалата седмица в европейските институции 

 
Седмицата в Европейския парламент  

 

 

Йерун Дейселблум и Марио Драги разискват в ЕП кризата с гръцкия дълг 

 

 

За повече информация ТУК 

 

Акценти от дебата с Туск и Юнкер: Украйна, Гърция, Либия и тероризмa 

 

 

За повече информация ТУК 

 

 

Йежи Бузек: „Енергийният съюз може да даде 

силен тласък на растежа“ 

 

Създаването на енергиен съюз в Европа бе 

обявен за един от основните приоритети при 

встъпването в длъжност на Комисията на Жан-Клод 

Юнкер. В пленарна зала заместник-председателят 

на Комисията Марош Шефчович представи плана в 

тази област. Преди дебата разговаряхме с бившия 

председател на ЕП и настоящ председател на парламентарната комисия по енергетика 

Йежи Бузек (ЕНП, Полша), който от години е радетел за обща енергийна политика на ЕС.  

Какво представлява енергийният съюз и защо имаме нужда от него? 

Аз гледам на енергийния съюз като на политическо обединение, което ще обхване 

всички свързани сектори и актьори и ще позволи прилагането на интегриран подход 

спрямо нашите енергийни предизвикателства. Той може да даде силен тласък на 

икономическия растеж, на конкурентоспособността и на заетостта. 

Осигуряването на стабилна, устойчива, конкурентна енергия на приемлива цена е 

предизвикателство, което нито една страна в ЕС не може да реши самостоятелно. За да се 

справим с това предизвикателство, ние преследваме интегрирана енергийна политика, но 

прилагането на практика все още далеч не е завършено. 

Политическата ситуация в основните страни, от които зависят енергийните 

доставки – Русия, Украйна, страните от Северна Африка – е нестабилна. Как енергийният 

съюз може да подобри нашата енергийна сигурност и какви могат да бъдат последствията 

от него за отношенията ни с Русия, например? 

http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/content/20150224STO25012/html/%D0%99%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%BD-%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B1%D0%BB%D1%83%D0%BC-%D0%B8-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE-%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B2-%D0%95%D0%9F-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D0%B3%D1%80%D1%8A%D1%86%D0%BA%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B3
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/content/20150224IPR25032/html/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D0%A2%D1%83%D1%81%D0%BA-%D0%B8-%D0%AE%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D0%93%D1%8A%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BCa
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Един вътрешен енергиен пазар с отлично ниво на взаимосвързаност и без 

изолирани „енергийни острови“ ще ни позволи да си помагаме взаимно, ще гарантира 

постоянни доставки на енергия до всички региони. 

Целта на енергийния съюз е нашата вътрешна сигурност, гъвкавост и възможност 

да решаваме за нашите енергийни потоци. Развитието на отношенията с Русия може да е 

било импулс за нас да ускорим работата си в енергийната област, но промяната на 

отношенията на ЕС с Русия или с друга страна не е част от целите на енергийния съюз. 

Каква трябва да бъде ролята на Европейския парламент? 

На първо място, Парламентът упражнява контрол над основните политически 

процеси в ЕС, а тази енергийна стратегия определено е сред тях. Нещо повече – 

необходимо е да се предоставя актуална информация на 500-те милиона граждани, 

представлявани от депутатите, както и на всички заинтересовани лица за една такава 

значима концепция. Затова е обещаващ сигнал, че заместник-председателят Шефчович 

ще говори на пленарното заседание на ЕП само часове след официалното обявяване на 

плана за енергиен съюз. 

 

 

Наградата за европейски гражданин: признание за 

принос към Европа 

 

На церемония в Брюксел на 25 февруари 2015 г. бяха 

раздадени наградите за европейски гражданин за 2014 г. на 

47 души или асоциации, отличени за приноса си към 

европейското сътрудничество и утвърждаването на общите 

ценности. Сред лауреатите от 19 страни в Европа бяха и 

Христо Христов, разследващ журналист, разкриващ факти от тоталитарното минало на 

България, и млади доброволци от Варна, оказали помощ по време на тежките наводнения 

в града през 2014 г.  

Христо Христов бе номиниран от депутата Андрей Ковачев (ЕНП, България), а 

доброволците от Варна – от Момчил Неков (С&Д, България). Сред другите носители на 

наградата на Европейския парламент бяха хора и организации, защитаващи правата на 

уязвими групи в обществото, работещи за подобряване на информираността за правото и 

политиките на ЕС и борещи се срещу екстремизма и за утвърждаване на толерантността и 

диалога. 

Пълният списък на отличените за 2014 г. е достъпен тук. 

Заместник-председателката на Европейския парламент Силви Гийом (С&Д, 

Франция), която е председателка на комисията по награждаването, заяви пред 

лауреатите: „Въпреки кризата и възхода на евроскептицизма гражданите продължават да 

защитават европейския модел, основан на правата, справедливостта и демокрацията. 

Нито една награда не би била достатъчно признание за работата Ви и за личния Ви 

ангажимент, но поне Европейският парламент може да хвърли светлина върху тези 

успешни проекти. Гражданите имат своя глас и тази награда показва, че ние се 

вслушваме в тях.“ 

Наградата за европейски гражданин 

Европейският парламент предоставя наградата за европейски гражданин от 2008 г. 

за проекти и инициативи, които улесняват презграничното сътрудничество, насърчават 

по-доброто разбирателство в ЕС или утвърждават европейските ценности като 

достойнство, свобода, солидарност. Наградата е със символична стойност. 

Всеки депутат в ЕП има право да предложи по един кандидат, който може да бъде 

отделен човек, група или организация. Национални журита от поне трима депутати 

подреждат номинираните според своите предпочитания. Крайното решение за носителите 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XP1219(01)&from=EN
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на наградата се взема от комисия, в която участват заместник-председатели на 

Парламента, бивши председатели на ЕП и други изтъкнати личности. 

 

Помощта за развитие: как да осигурим средствата за премахване на бедността 

 

За повече информация ТУК 

 

Промените в схемата за търговия с емисии – какво 

трябва да знаете 

 

Комисията по околна среда на ЕП даде подкрепа на 

24 февруари 2015 г. за промени в схемата за търговия с 

емисии от парникови газове, като стремежът е да се 

намали дисбалансът на европейския пазар и да се засилят 

стимулите за инвестиции в по-чисти производства. 

Представяме Ви накратко основанията за замислената 

реформа.  

Какво представлява схемата за търговия с емисии? 

Схемата е инструмент на политиката за намаляване на промишлените емисии от 

парникови газове. Заводи, компании, авиолинии могат да закупуват или да продават 

разрешителни за емисии на цена, определена на пазара. Целта е да бъдат създадени 

подходящи стимули за спестяване на енергия и за намаляване на замърсяването на 

околната среда. 

Пазарни дисбаланси 

Към настоящия момент разрешителните струват сравнително евтино, тъй като 

вследствие на кризата търсенето е спаднало, а предлагането остава постоянно. 

Към 2013 г. излишъкът от разрешителни на пазара се оценява на 2 млрд. броя 

(всяко разрешително дава право на емисия от 1 тон въглероден диоксид или на 

еквивалентно замърсяване от други парникови газове). Излишъкът може да нарасне до 

2,6 млрд. до 2020 г. 

Подобен голям излишък ограничава стимулите за „зелени“ инвестиции, тъй като 

вместо да се правят подобрения в производствения процес е по-евтино просто да се 

купят разрешителни на пазара. Това намалява ефективността на цялата схема в борбата с 

климатичните изменения. 

Какво е решението? 

Предложението е да се създаде т.нар. „резерв за стабилност на пазара“. Ако 

излишъкът надвиши определен праг, част от наличните разрешителни ще бъдат 

извеждани от пазара и вкарвани в резерва. Така дисбалансите постепенно ще се 

изчистят. Ако е необходимо, разрешителни могат да бъдат върнати обратно на пазара в 

случай на дефицит. 

Комисията по околна среда в Парламента смята, че резервът трябва да започне да 

действа до края на 2018 г., докато първоначалното предложение на Комисията 

предвиждаше той да функционира от 2021 г. 

Какво следва? 

Парламентарната комисия даде мандат на докладчика Иво Белет (ЕНП, Белгия) да 

води директни преговори със Съвета за бързо приемане на законодателния акт. 

 

 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/content/20150225STO25522/html/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B4%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BC-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0
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Религиозните малцинства в Близкия Изток: „смъртта е 

станала нещо банално“ 

 
Възходът на фундаментализма в Близкия Изток поставя под 

заплаха живота и свободите на религиозните малцинства в 

региона, заявиха експерти по време на изслушване в Европейския 

парламент на 26 февруари 2015 г. Дискусията, организирана от 

подкомисията по права на човека и делегацията на ЕП за връзки с 

Египет, Йордания, Ливан и Сирия, бе посветена на религиозната 

свобода – ценност, към която „човечеството се стреми от 

незапомнени времена“, по думите на водещата изслушването 

Елена Валенсиано (С&Д, Испания).  

Отец Наврас Самур от службата за бежанци на Йезуитския 

орден в Сирия заяви, че радикализмът е „причина за 

несигурността и безпокойството в християнската общност. 

„Смъртта е станала нещо банално“, посочи той. 

Даниел Хофман от асоциацията Middle East Concern припомни за обезглавяването 

на 21 египетски християни в Либия през този месец, но също така посочи, че 

„нарушенията на човешките права на християните и на другите общности не започнаха с 

тези кървави конфликти и няма да свършат с разгрома на групировки като „Ислямска 

държава““. 

Думите му получиха подкрепа от Уилям Спенсър от Института за международно 

право и права на човека, който каза, че „ситуацията с малцинствата в Ирак бе вече 

много, много несигурна“ преди появата на „Ислямска държава“. 

Алисън Смит от международната неправителствена организация 

„Nopeacewithoutjustice” описа някои от престъпленията, извършвани в Северен Ирак, 

които включват вземането на заложници, общи екзекуции, нападения срещу религиозни 

сгради, вземане в робство, принуждаване към смяна на вярата, изтезания и 

изнасилвания. Тя заяви, че престъпленията на „Ислямска държава“ са „шокиращи със 

своя обхват, бруталност, систематичност и най-вече безочливост“. 

Естер Катенберг от неправителствената организация за подкрепа на християните 

Open Doors International изтъкна, че е „от изключително значение ЕС постоянно да 

осъжда нарушенията на правата на човека като правото на религиозна свобода“. 

Реакции на депутати 

За Анджей Гжиб (ЕНП, Полша) „най-важното нещо е да се документират събитията 

на място, да се докаже обхвата на престъпленията. Иначе извършителите няма да бъдат 

привлечени под отговорност“. 

Йозеф Вайденхолцер (С&Д, Австрия) повдигна въпроса за отвличането на над 200 

асирийски християни в Североизточна Сирия и попита: „Наистина ли искаме да видим 

този регион на света изчистен от християни?“ 

Според британския депутат Чарлз Танък (ЕКР) няма съмнение, че има 

„систематичен план на екстремистки, ислямистки и джихадистки групи да освободят 

Близкия Изток и Северна Африка от малцинства“. 

 

 

Източник: страницата на Европейския парламент 
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Седмицата в Съвета 

  

Реч на председателя Туск пред Европейския парламент относно проведеното 

през февруари 2015 г. заседание на Европейския съвет 

Председателю Шулц, уважаеми членове, 

за мен е удоволствие да бъда отново пред вас след проведеното този месец заседание на 

Европейския съвет. Основната цел на неформалните срещи на върха не са преговорите, а 

обсъжданията и консултациите. Заседанието приключи бързо с доста конкретни 

резултати. Срещата се проведе в контекста на бързо променящи се събития. 

Украйна беше първото от четирите предизвикателства в дневния ред.  

Срещнахме се с украинския президент Петро Порошенко. Той се присъедини към 

нас, за да представи споразумението от Минск за прекратяване и да сподели оценката си 

за положението на място. Благодарихме на канцлера Меркел и президента Оланд за 

техните крайно необходими усилия за постигане на мир като инициатори на 

„нормандската четворка“. Изразихме предпазлива подкрепа за постигнатото крехко 

споразумение. Европейският съвет продължава да храни надежди за постигане на мир, 

който да позволи своевременното възстановяване на независимостта, суверенитета и 

териториалната цялост на Украйна.  

Независимо от това оставаме много скептични. Споразумението от Минск от 2014 г. 

не беше спазено. Дебатът на лидерите се съсредоточи върху въпроса как да подпомогнем 

прилагането на новите мирни договорености. Ако те не бъдат спазени, няма да се 

поколебаем да предприемем необходимите стъпки. Прекратяването на огъня, което 

трябваше да влезе в сила в полунощ на 15 февруари, е било нарушено повече от 800 

пъти според ОССЕ. Поддържам контакт с канцлера Меркел и президента Оланд и 

провеждам консултации с всички лидери. 

Европейският съюз има единна позиция по този въпрос и ще продължим да 

следваме избрания курс. Допълнителните санкции остават на дневен ред. Трябва да сме 

готови за всякакво развитие, добро или лошо.  

На 12 февруари 2015 г. лидерите припомниха ужасяващите атентати в Париж, при 

които бяха убити 17 души. Поехме ангажимент за нов работен план за борба с тероризма. 

Този ангажимент е очертан в съвместното изявление, прието на срещата на върха. 

Новият работен план като цяло изисква Европейският съюз да продължи да прави 

това, което вече прави в областта на вътрешната сигурност. Определени неща обаче 

трябва да се правят по-добре и по-бързо, като например да използваме много по-

пълноценно разпоредбите относно сигурността на Шенген или да преразгледаме 

нормативните актове за огнестрелните оръжия. Последният смъртоносен атентат в 

Копенхаген изведе на преден план тази необходимост. Тези атентати само засилват 

решимостта ни да се борим с всички форми на екстремизъм и тероризъм. Ще използвам 

тази възможност, за да изразя най-дълбоко съчувствие и подкрепа за семействата на 

жертвите, Дания и датския народ. Въпреки че Либия не присъстваше в дневния ред на 

февруарското неформално заседание на Европейския съвет, ужасяващите и опасни 

събития в държавата са последната убедителна причина за разрешаването на този 

наболял въпрос.   

Националната сигурност е въпрос от компетенциите на националните 

правителства. Въпреки това има важни области, в които можем да се подкрепяме взаимно 

и в които съвместните действия дори са решаващи. В този контекст горещо приветствам 
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осъществения наскоро напредък към възстановяване на преговорите по споразумение на 

ЕС относно резервационните данни на пътниците. Не се съмнявам, че можем ефективно 

да защитаваме сигурността на гражданите, без да ограничаваме правото им на 

неприкосновеност на личния живот. Помощта ви по този въпрос е изключително важна и 

безценна. Наред с останалите въпроси Европейският съвет ще разгледа отново този 

въпрос през юни. Междувременно нашите държави ще се изправят заедно пред тази 

заплаха със спокойствие и решителност.  

По въпроса за Гърция трябва да отбележа, че заседанието през февруари не беше 

подходящият момент за некоординирани преговори по гръцката програма за подпомагане. 

Изслушахме председателя на Еврогрупата, който представи актуалното състояние 

на преговорите с Гърция. Приветствахме министър-председателя Ципрас като нов член на 

Европейския съвет, който ни представи своето виждане по въпроса. Постигнахме 

съгласие, че преговорите ще продължат, както и стана, на министерско равнище, за да се 

намерят допирни точки. Не се съмнявам, че това ще се случи. Продължихме да 

поддържаме тесни контакти с всички заинтересовани страни с оглед на постигането на 

принципно споразумение на заседанието на Еврогрупата, което се проведе миналия 

петък. Със задоволство видях как вчера министрите от еврозоната дадоха зелена 

светлина на гръцките планове за реформа.  

Накрая, обсъдихме накратко бъдещето на самия икономически и паричен съюз. 

Трябва да подобрим изготвянето на икономическата политика в еврозоната. 

Основните автори на т.нар. доклад на четиримата председатели присъстваха на 

срещата. 

Ето защо условията бяха подходящи за започване на обсъждания по този въпрос. 

Председателят Юнкер представи анализ на контекста и постави въпроси, които 

трябва да бъдат разрешени, ако желаем да постигнем по-добро икономическо 

управление. Едно обаче е пределно ясно. След неотдавнашното решение на ЕЦБ от 

приоритетно значение е националните икономики да станат съвместими в по-голяма 

степен с паричния съюз. Това не може да се направи от Брюксел, а може да се постигне 

чрез твърда политическа ангажираност за икономически реформи на национално 

равнище.  

Очакваме мартенското заседание на Европейския съвет. През следващите три 

седмици ще следим ежедневно и много отблизо положението в Украйна и Либия. На 

срещата на върха през март ще се обсъди и стратегическата перспектива за Източното и 

Южното съседство. Ще продължим дискусията относно европейската икономика. И 

разбира се, ще акцентираме върху въпрос, който е от голямо значение, както за мен 

самия, така и за мнозина в този парламент. А именно, неотложната необходимост от 

европейски енергиен съюз, както току-що посочи заместник-председателят Шефчович. 

Европейският съюз може и трябва да постигне напредък в тази област в най-

близко бъдеще. 

 

Изявление за печата на председателя Доналд Туск след срещата му с министър-

председателя на Грузия Иракли Гарибашвили 

 
За мен беше удоволствие да приветствам днес министър-председателя на Грузия, 

Иракли Гарибашвили. 

Грузия е една от водещите страни от Източното партньорство. Това не е 

комплимент, а факт.  

Тя взе важно решение през юни миналата година при подписването на 

Споразумението за асоцииране с Европейския съюз. Изпълнението на това споразумение 

беше важна тема от дневния ни ред този следобед.  
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Настъпи моментът Грузия да постигне значителен напредък в програмата си за 

реформа в жизненоважни области като правовата държава и съдебната система, 

включително създаването на независима прокуратура. Насърчаването на политически 

климат на зачитане и междупартийния диалог е друга област, където насърчих 

напредъка.  

Тези реформи ще преобразят и модернизират Грузия. Прилагането на това 

споразумение ще спомогне и за изграждането на надеждни резултати за държавата, с 

оглед на нейните европейски стремежи.  

Обсъдихме либерализирането на визовия режим. Бележим добър напредък по този 

въпрос. Сега ние очакваме резултатите и препоръките от текущите експертни мисии. И аз 

се надявам, че на следващото ни заседание в Рига, можем да постигнем успех в този 

контекст.  

Ние продължаваме да следим отблизо последиците от договора, който наскоро 

беше подписан между „de facto“ органите на Абхазия и Руската федерация. Това 

споразумение е в нарушение на суверенитета и териториалната цялост на Грузия. То 

също така противоречи на принципите на международното право и международните 

ангажименти на Русия. ЕС остава ангажиран с разрешаването на конфликта и подкрепя 

териториалната цялост на Грузия в рамките на нейните международно признати граници. 

В същото време окуражих министър-председателя да протегне ръка на 

образуванията и да следва двустранен подход както на непризнаване, така и на 

ангажираност.  

 

 

Източник: страницата на Съвета 

 

 

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. 
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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. 

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 

 

 

 

https://eu2015.lv/
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Новини от Европейската комисия 

 

 

България: Комисията възобновява плащанията по 

оперативна програма „Регионално развитие“ 

 

 

Европейската комисия уведоми България, че плащанията 

от ЕС по оперативна програма „Регионално развитие“ за 

програмния период 2007—2013 г. вече могат да се възобновят. 

Преди това те бяха временно прекъснати с цел да се гарантира  ефективността на 

системите за контрол. Официалното писмо е изпратено до българските власти. 

Комисията незабавно ще пристъпи към първо плащане от над 52 милиона евро от 

Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Получените през февруари искания за 

плащания за над 92 милиона евро трябва да бъдат изплатени през март 2015 г. 

Заместник-председателят на Европейската комисия Кристалина Георгиева, която 

отговаря за бюджета и човешките ресурси, заяви: „Възобновяването на плащанията е 

знак за добре свършената работа на българските власти. Сега те трябва да наваксат 

пропуснатото време и да използват пълноценно максимална част от оставащите средства 

по тази програма.“  

Комисар Корина Крецу, която отговаря за регионалната политика, заяви: „Това е 

чудесна новина. Приветствам усилията на българските власти за укрепването на 

системата за управление и контрол на програмата. Положителните стъпки, които 

България е предприела в тази посока, позволяват на Комисията да възобнови 

плащанията,  а това е от пряка полза за българския народ и националната икономика.“  

Контекст  

Плащанията по българската оперативна програма „Регионално развитие“ бяха 

прекъснати на 3 юни 2014 г. след одит на Комисията през април 2014 г., при който бяха 

установени пропуски в проверката на исканията от националната система за управление 

и контрол на средствата от ЕС. 

Прекъсването беше по отношение на две приоритетни оси — приоритетна ос 1 

„Устойчиво и интегрирано градско развитие“ и приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на 

туризма“. Комисията трябваше да гарантира, че не са направени никакви плащания въз 

основа на искания, при които са налице некоригирани от държавата членка нередности. 

Комисията стигна до заключението, че всички коригиращи мерки вече са 

приложени и условията за отмяна на преустановяването са изпълнени.  

За повече информация  

Политиката на сближаване и България  

Оперативна програма „Регионално развитие“  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/bulgaria/index_bg.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/bg/atlas/programmes/2007-2013/bulgaria/operational-programme-regional-development
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Доколко е цифровизирана вашата страна? Нови данни 

показват, че е необходим напредък към Европа на 

цифровите технологии 

 

Съществуват много възможности за внедряване на цифрови 

технологии, които очакват въвеждането си в полза на 

европейските граждани и дружества. Ако са налице подходящите 

условия, то интернет е най-доброто средство за широка гама от дейности — от 

пазаруване и обучение по интернет до плащане на сметките и използване на обществени 

услуги. Това е изводът въз основа на новия индекс за навлизането на цифрови 

технологии в икономиката и обществото (Digital Economy and Society Index — DESI), 

разработен от Европейската комисия и публикуван днес. Данните сочат, че държавите от 

ЕС значително се различават по степента на своята цифровизация и че границите 

продължават да бъдат пречка за пълноценно работещ единен цифров пазар — един от 

най-важните приоритети на комисията на Юнкер. 

 

За повече информация ТУК 

 

 

Комисията представи доклад за безвизовото пътуване от Западните Балкани 

 

Комисията публикува петата си оценка във връзка с функционирането на режима 

на безвизово пътуване с Албания, Босна и Херцеговина, бившата югославска република 

Македония, Черна гора и Сърбия. Петият доклад в периода след либерализирането на 

визовия режим за страните от Западните Балкани показва, че са необходими повече 

мерки за поддържане на целостта на режима на безвизово пътуване и за да се отговори 

на евентуални злоупотреби със системата на ЕС в областта на убежището.  

За повече информация ТУК 

 

 

Енергиен съюз: сигурна, устойчива и конкурентоспособна 

енергия на достъпни цени за всички европейски граждани 

 

Енергията се използва за отопление на домовете, превоз 

на стоки, и захранване на икономиката. Но поради застаряване 

на инфраструктурата, слабо интегрирани пазари и 

некоординирани политики нашите потребители, домакинства и 

предприятия не се ползват от по-голям избор или от по-ниски цени на енергията. Време е 

да се завърши изграждането на единния енергиен пазар в Европа. Във връзка с този 

основен приоритет, определен в политическите насоки на Жан-Клод Юнкер, председател 

на Европейската комисия, Комисията изложи днес своята стратегия за постигане на 

устойчив енергиен съюз с насочена към бъдещето политика в областта на изменението на 

климата. 

За повече информация ТУК 

Защо енергиен съюз 

 

http://digital-agenda-data.eu/datasets/desi/visualizations
http://digital-agenda-data.eu/datasets/desi/visualizations
http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_en.pdf
http://ec.europa.eu/bulgaria/press_corner/news/240215-digitalcountry_bg.htm
http://ec.europa.eu/bulgaria/press_corner/news/250215-visafreetravel_bg.htm
http://ec.europa.eu/bulgaria/press_corner/news/250215-energyunion_bg.htm
http://ec.europa.eu/bulgaria/press_corner/news/260215-energyunionfactsheet_bg.htm
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Свързване на електроенергийните пазари, за да се постигне сигурност на 

доставките, пазарна интеграция и широко използване на енергията от 

възобновяеми източници 

 

 

Въпроси и отговори във връзка със съобщението на 

Европейската комисия, озаглавено: Парижкият 

протокол – проект за овладяване на глобалното 

изменение на климата в периода след 2020 г. 

 

За повече информация ТУК 

 

 

 

 

 

 

ПРОЦЕДУРИ ЗА НАРУШЕНИЯ ОТ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ: ОСНОВНИ РЕШЕНИЯ 

 

Комисията прие НА 26 февруари 2015 г. 276 решения, включително 44мотивирани 

становища и 9решения за сезиране на Съда на Европейския съюз. Комисията приключва 

също определен брой случаи, при които проблемите със съответните държави членки 

бяха решени, без да е необходимо Комисията да следва процедурата по-нататък. 

По-долу е представено обобщение на основните решения. За повече информация 

относно процедурата за установяване на нарушения, вж. МЕМО 1212.  

За повече подробности относно всички решения, направете справка в регистъра на 

решенията за установяване на нарушение. 

За повече информация ТУК 

 

 

Източник: страницата на Представителството на Европейската комисия в 

България 

 

 

 

 

Документи на Европейската комисия 
 

Документи на ЕК и Съвета получени в периода от февруари-март 2015 г. 

 

 
ПОСЛЕДНИ ДОКУМЕНТИ НА ЕК 

ДОКУМЕНТ СИГНАТУРА ДАТА 

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА съгласно член 294, параграф 7, буква в) от Договора за 
функционирането на Европейския съюз относно измененията, внесени от Европейския 
парламент в позицията на Съвета относно предложението за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2001/18/EО по отношение на 
възможността на държавите членки да ограничават или забраняват отглеждането на ГМО на 
своя територия 

COM(2015) 83 25/02/2015 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Качество на бензиновите 
и дизеловите горива, използвани за автомобилен транспорт в Европейския съюз Дванадесети 
годишен доклад (за отчетната 2013 година) 

COM(2015) 70 25/02/2015 

http://ec.europa.eu/bulgaria/press_corner/news/260215-renewables_bg.htm
http://ec.europa.eu/bulgaria/press_corner/news/260215-renewables_bg.htm
http://ec.europa.eu/bulgaria/press_corner/news/260215-renewables_bg.htm
http://ec.europa.eu/bulgaria/press_corner/news/260215-parisprotocol_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-12_bg.htm
http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/?lang_code=bg
http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/?lang_code=bg
http://ec.europa.eu/bulgaria/press_corner/news/260215-februaryinfringements_bg.htm
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23886/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23886/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23886/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23886/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23886/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23886/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23887/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23887/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23887/
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ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА ОТНОСНО ХРАНИТЕ И 
ХРАНИТЕЛНИТЕ СЪСТАВКИ, КОИТО СА ОБРАБОТЕНИ С ЙОНИЗИРАЩО ЛЪЧЕНИЕ, ЗА 2013 Г. 

COM(2015) 69 25/02/2015 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Пети доклад относно 
мониторинга след либерализирането на визовия режим за държавите от Западните Балкани в 
съответствие с изявлението на Комисията от 8 ноември 2010 г. (Текст от значение за ЕИП) 

COM(2015) 58 25/02/2015 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за отмяна на Решение 77/706/ЕИО на Съвета за 
определяне на общностната цел за намаляване потреблението на основни източници на 
енергия в случай на трудности при снабдяването със суров нефт и нефтопродукти и на 
Решение 79/639/ЕИО на Комисията относно определянето на подробни правила за 
прилагането на Решение 77/706/ЕИО на Съвета 

COM(2014) 
720 

24/02/2015 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА относно назначаването на договорно наети служители 
през 2012 и 2013 г. 

COM(2015) 67 23/02/2015 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за мобилизиране на 
средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление 
EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros) 

COM(2015) 68 23/02/2015 

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

COM(2015) 64 20/02/2015 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключването от името на Европейския съюз и на 
неговите държави членки на Протокол за изменение на Споразумението за общо авиационно 
пространство между Европейския съюз и неговите държави членки и Република Молдова във 
връзка с присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз  

COM(2015) 60 19/02/2015 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписването от името на Европейския съюз и на 
неговите държави членки и за временното прилагане на Протокол за изменение на 
Споразумението за общо авиационно пространство между Европейския съюз и неговите 
държави членки и Република Молдова във връзка с присъединяването на Република Хърватия 
към Европейския съюз 

COM(2015) 59 19/02/2015 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за последващата оценка 
на Общностния механизъм за гражданска защита и на Финансовия инструмент в областта на 
гражданската защита за периода 2007 — 2013 г. 

COM(2015) 61 18/02/2015 

JOIN(2015) 4 JOIN(2015) 4 18/02/2015 

ЗЕЛЕНА КНИГА COM(2015) 63 18/02/2015 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА 

SWD(2015) 
13 

18/02/2015 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за действието на 
Регламент (ЕО) № 470/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 година 
относно установяване на процедури на Общността за определяне на допустимите стойности на 
остатъчни количества от фармакологичноактивни субстанции в храни от животински 
произход, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета и за изменение на Директива 
2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 726/2004 на 
Европейския парламент и на Съвета 

COM(2015) 56 16/02/2015 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за определяне на позицията, която да се заеме от 
името на Съюза в рамките на съответните комитети на Икономическата комисия за Европа на 
Организацията на обединените нации по отношение на предложенията за изменения на 
правила № 7, 13, 23, 37, 38, 41, 43, 45, 51, 55, 59, 75, 78, 98, 99, 106, 107, 110, 112, 113, 
117, 119, 123, 128, 129 на ООН, изменение 2 на ГТП № 3 на ООН по отношение на спирачките 
на мотоциклетите и изменение 3 на ГТП № 4 на ООН по отношение на международната 
процедура за сертификация на тежкотоварните превозни средства  

COM(2015) 55 13/02/2015 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА относно статута на наблюдател в Международния 
център за синхротронно излъчване за експериментална наука и приложения в Близкия изток 
(SESAME) за Европейския съюз  

COM(2015) 65 13/02/2015 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за установяване на позицията, която да бъде заета от 
името на Европейския съюз в рамките на Международния съвет по захарта по отношение на 
удължаването на срока на действие на Международното споразумение за захарта от 1992 г. 

COM(2015) 53 12/02/2015 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за установяване на позицията, която да бъде заета от 
името на Европейския съюз в рамките на Международния съвет по зърното по отношение на 
удължаването на срока на действие на Конвенцията за търговията със зърно от 1995 г. 

COM(2015) 52 12/02/2015 

Изменено предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за 
установяване на процедури на Съюза в областта на общата търговска политика с оглед 
гарантиране упражняването от Съюзa на правата, които са му предоставени съгласно 
правилата за международна търговия, по-специално тези, които са установени под егидата на 
Световната търговска организация  

COM(2015) 49 09/02/2015 

 
ПОСЛЕДНИ ДОКУМЕНТИ НА СЪВЕТА 
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ДОКУМЕНТ СИГНАТУРА ДАТА 

Позиция на Съвета на първо четене с оглед приемането на РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно изискванията за одобряване на типа по отношение на 
въвеждането на бордовата система eCall, основаваща се на услугата 112, и за изменение на 
Директива 2007/46/ЕО - Приета от Съвета на 2 март 2015 г. 

5130/15 04/03/2015 

Позиция на Съвета на първо четене с оглед приемането на ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Директива 94/62/ЕО по отношение на намаляване 
на потреблението на тънки пластмасови торбички за пазаруване - Приета от Съвета на 2 март 
2015 г. 

5094/15 04/03/2015 

3373-то заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Околна среда) - Дата: 6 март 2015 
г. Час: 10,00 ч. Място: Брюксел  

6509/15 03/03/2015 

3372-ро заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Транспорт, телекомуникации и 
енергетика) - Дата: 5 март 2015 г. Час: 9,30 ч. Място: Брюксел 

6506/15 02/03/2015 

1687/15 1687/15 27/02/2015 

3371-во заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Конкурентоспособност) (вътрешен 
пазар, промишленост, научни изследвания и космическо пространство) - Дата: 2 и 3 март 
2015 г. Час: 10,00 ч., 10,00 ч. Място: Брюксел 

6320/15 26/02/2015 

3377-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Транспорт, телекомуникации и 
енергетика) - Дата: 13 март 2015 г. Час: 10,00 ч. Място: СЪВЕТ СГРАДА „JUSTUS LIPSIUS“ Rue 
de la Loi, 175, 1048 BRUXELLES 

1643/15 25/02/2015 

3376-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Правосъдие и вътрешни работи) - 
Дата: 12 и 13 март 2015 г. Час: 10,00 ч., 10,00 ч. Място: СЪВЕТ СГРАДА „JUSTUS LIPSIUS“ Rue 
de la Loi, 175, 1048 BRUXELLES 

1680/15 25/02/2015 

3375-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Икономически и финансови въпроси) 
- Дата: 10 март 2015 г. Час: 10,00 ч. Място: СЪВЕТ СГРАДА „JUSTUS LIPSIUS“ Rue de la Loi, 
175, 1048 BRUXELLES 

1620/15 23/02/2015 

3374-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Заетост, социална политика, 
здравеопазване и потребителски въпроси) - Дата: 9 март 2015 г. Час: 9,30 ч. Място: СЪВЕТ 
СГРАДА „JUSTUS LIPSIUS“ Rue de la Loi, 175, 1048 BRUXELLES 

1589/15 20/02/2015 

5510/15 5510/15 20/02/2015 

3373-то заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Околна среда) - Дата: 6 март 2015 
г. Час: 10,00 ч. Място: СЪВЕТ СГРАДА „JUSTUS LIPSIUS“ Rue de la Loi, 175, 1048 BRUXELLES 

1531/15 18/02/2015 

Изпращане на националните парламенти на протоколи от заседания на Съвета на 
Европейския съюз („Обсъждания на законодателни актове“/„Открити обсъждания“)  

1600/15 18/02/2015 

6251/15 6251/15 17/02/2015 

6223/15 6223/15 16/02/2015 

3372-ро заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Транспорт, телекомуникации и 
енергетика) - Дата: 5 март 2015 г. Час: 9,30 ч. Място: СЪВЕТ СГРАДА „JUSTUS LIPSIUS“ Rue de 
la Loi, 175, 1048 BRUXELLES 

1530/15 16/02/2015 

3353-то заседание на Съвета на Европейския съюз - (КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ (вътрешен 
пазар, промишленост, научни изследвания и космическо пространство)), проведено в Брюксел 
на 4 и 5 декември 2014 г. 

16515/14 16/02/2015 

3370-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Икономически и финансови въпроси) 
- Дата: 17 февруари 2015 г. Час: 11,00 ч. Място: Брюксел 

6165/15 13/02/2015 

3371-во заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Конкурентоспособност) (вътрешен 
пазар, промишленост, научни изследвания и космическо пространство) - Дата: 2 и 3 март 
2015 г. Час: 10,00 ч., 10,00 ч. Място: СЪВЕТ СГРАДА „JUSTUS LIPSIUS“ Rue de la Loi, 175, 1048 
BRUXELLES 

1524/15 13/02/2015 

Изпращане на националните парламенти на протоколи от заседания на Съвета на 
Европейския съюз („Обсъждания на законодателни актове“/„Открити обсъждания“)  

1553/15 13/02/2015 
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Актове, публикувани в Официален вестник на 
Европейския съюз 
 

Дата L (Законодателство) C (Информация и известия) 

23/02/2015   C065 

24/02/2015 L051 L052 C066 

25/02/2015 L053 L054 C067 

26/02/2015 L055 C068 C068A C069 

27/02/2015 L056 C070 C070A C071 

28/02/2015 L057 C072 
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