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Тема на седмицата 
 

 

 

Италианският президент 

Серджо Матарела посети 

Европейския парламент 

 

 

 

Председателят на ЕП Мартин Шулц 

посрещна на 3 март 2015 г. новия италиански 

президент Серджо Матарела в сградата на 

Парламента в Брюксел. Двамата обсъдиха 

трагедиите с имигранти в Средиземно море, положението в Либия, икономическата криза 

и пътищата за ускоряване на възстановяването и облекчаване на социалните проблеми.  

„В седалището на един Парламент, който представлява гражданите на Европейския 

съюз“, написа италианският президент в официалната книга за гости на ЕП. По-късно на 

същия ден той се срещна с Върховния представител на ЕС в областта на външната 

политика Федерика Могерини. 

 

 

 

Източник: страницата на Европейския парламент 

 

 

 

Събития в Народното събрание 

Събития от изминалата седмица 
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Цецка Цачева на форума на високо равнище на ЮНЕСКО в Париж: Равенството 

на половете е мерило за демократично развитие 

 

Равенството на половете е мерило за демократично развитие, заяви председателят 

на Народното събрание Цецка Цачева на конференцията на високо равнище по 

платформата за действие „Пекин +20“, организирана от ЮНЕСКО в Париж. 

Във форума под надслов: „Преосмисляне на овластяването на жените и 

равенството между половете през 2015 и след това“ участват жени – лидери от целия 

свят, международни експерти и видни застъпници на равенството на половете. Домакин 

на събитието е генералният директор на ЮНЕСКО Ирина Бокова. 

В изказването си председателят на парламента Цецка Цачева, която бе основен 

докладчик, заяви, че подобен представителен форум още веднъж потвърждава силния 

ангажимент на ЮНЕСКО за превръщането на овластяването на жените и равенството 

между половете в норма на съвременния политически, икономически, социален и 

културен живот на отделните държави. За съжаление обаче, 20 години след Пекинската 

декларация и платформа за действие, напредъкът в равномерното разпределение на 

политическото представителство на жените в глобален план е все още незадоволителен, 

посочи Цецка Цачева. Според нея усилията в тази насока трябва да се увеличат, защото 

жените отдавна са доказали потенциала и способността си да намират решения в трудни 

ситуации, да бъдат основна движеща сила при разрешаването на конфликти, имат 

хуманна ориентация и подчертана социална отговорност. 

На форума председателят на Народното събрание заяви, че за България основен 

приоритет в областта на правата на човека са защитата на правата на жените и 

момичетата, образованието и овластяването на жените, както и включването на тези 

въпроси в Дневния ред за развитието след 2015 г. Тя подчерта, че българското 

законодателство гарантира пълното равенство между мъже и жени във всички сфери на 

регулираните от правото обществени отношения, както и че забраната за дискриминация 

на основата на пол е обща за целия български правен ред. 

Цецка Цачева запозна участниците в конференцията със ситуацията в България 

като заяви, че през последните две десетилетия у нас се наблюдава устойчива тенденция 

към нарастване на ролята на жените в политическия живот. Вече два мандата 

председател на Народното събрание и кмет на столицата са жени, а от присъединяването 

на България към ЕС през 2007 г. досега българският еврокомисар е бил винаги жена, 

отбеляза Цецка Цачева. 

За нас е особена чест да имаме българка начело на ЮНЕСКО, която доказа своето 

реформаторско и трансформиращо влияние върху дейността на организацията, допълни 

председателят на Народното събрание. Тя се позова и на друга статистика, според която 

30 на сто от общинските съветници в България са жени, две трети от магистратите във 

всички национални съдилища на всички нива и 43 процента от прокурорите са жени. 

Особено силно е женското присъствие в медиите, където жени са над половината 

от журналистическия състав, както и в неправителствения сектор, подчерта 

председателят на парламента. 

Цецка Цачева посочи, че миграцията, безработицата – особено сред младите, 

както и демографската криза, поставят нови предизвикателства и налагат нови решения. 
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Предстоящи събития  
 

10/03/2015 

15:00 Заседание на Комисия по здравеопазването  

10/03/2015 

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

Европейския съюз към Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските 

фондове  

 

 

 

Годишна работна програма   

 

 

Работна програма на Комисията за 2015 г. - Ново начало 

 

 

 

 

 

Новини от България свързани с ЕС 
 

 

Комисар Георгиева призова България да използва 

по-добре средствата за бежанците 

 

 

Заместник-председателят на Европейската 

комисия и еврокомисар Кристалина Георгиева призова 

българските власти да използват вече одобрените 

еврофондове за подобряване на регионите, където се 

настаняват бежанци от Близкия Изток, предаде БНР. Тя 

не коментира директно настояването на българското 

правителство за още пряко финансиране от Брюксел за 

получилите международно убежище у нас. Кристалина 

Георгиева участва в конференция по повод 20 години от 

създаването на националния доверителен екофонд. 

Ние трябва да мислим как в бъдеще, освен по приема на бежанци, те да не се 

превръщат в бреме за себе си и за общините, които ги приемат... 90 процента от 

бежанците бягат от една бедна страна в друга... Проблемът с миграцията е преди всичко 

национална политика. Европейската комисия работи за това да синхронизираме 

националните платформи в миграцията. Миграционната политика е отговорност на 

страните - членки. Комисията има задачата да съдейства, това е положението към днешна 

дата. Към България беше направен жест, от десет милиона лева се увеличи до 24 

милиона лева помощта от Европейската комисия, въпросът е как тези пари да се усвояват 

http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2340/sittings/ID/7312
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2385/sittings/ID/7317
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2385/sittings/ID/7317
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2385/sittings/ID/7317
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23664/
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ефективно. Нека не забравяме, че България е между най-големите бенефициенти на 

европейска финансова поддръжка. Имаме за тази година 9 милиарда лева, останали от 

предишен програмен период за усвояване. Трябва да помислим как тези пари могат да 

помогнат за решаването и на този проблем! 

 

 

 

Източник: Europe.bg 

 

 

Новини от европейските институции  

Събития от изминалата седмица в европейските институции 

 
Седмицата в Европейския парламент  

 

 

ЕП отбеляза Деня на жената с дискусии относно 

образованието 

 

 

За повече информация ТУК 

 

 

 
 
 

Ален Ламасур за данъчното облагане: ЕП е за 

прозрачност и справедливост 

 

След като Европейската комисия стартира 

разследвания относно данъчните постановления в страните-

членки, Парламентът създаде своя специална комисия, 

която трябва да проучи дали страни от ЕС предлагат ниски 

данъци, за да задържат или привлекат мултинационални 

компании на своя територия. Председателят на комисията 

Ален Ламасур (ЕНП, Франция) заяви в интервю, че Парламентът ще изготви предложения, 

които ще са в интерес на прозрачността и справедливостта. Ето какво сподели за нас г-н 

Ламасур.  

Как бихте обяснили на обикновените хора какво представляват данъчните 

постановления, избягването на данъци и данъчните измами? 

Данъчните постановления касаят облагането на конкретно дружество или на 

конкретно лице. Това е напълно легална процедура, която дава на всеки данъкоплатец 

правна яснота и прозрачност. 

При измамата има умишлено нарушаване на правилата, за да не бъдат платени 

данъци. За разлика от измамата, оптимизирането на данъчните задължения е законно, но 

може да се разглежда като незаконно от правна гледна точка, когато касае злоупотреба с 

права (т.е. използването на правни механизми за избягването на данъци). На практика 

обаче е много трудно за данъчните власти да докажат това. Накрая, избягването на 

http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/content/20150227STO28202/html/%D0%95%D0%9F-%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D0%B2%D0%B0-%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE
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данъци може да включва както оптимизиране, така и измами. От данъчните служби се 

изисква тежък труд, за да докажат нарушения. 

Много хора смятат, че мултинационалните компании се измъкват от плащането на 

данъци, докато те трябва да затягат колана все повече, тъй като парите за обществени 

услуги намаляват. Какво е Вашето отношение към такава гледна точка? 

Конкуренцията в данъчната сфера може да бъде полезна, тъй като тя допринася за 

поддържането на динамична икономика, правейки компаниите по-конкурентни, а това в 

крайна сметка ще доведе до по-добри услуги на по-ниски цени за всеки европейски 

гражданин. 

Конкуренцията обаче е вредна, когато разпалва данъчна война между различните 

страни в Европа и води до фрагментиране на единния пазар и разединение в ЕС. Това би 

било неприемливо. 

Задача на Парламента е да излезе с предложения в интерес на прозрачността и 

справедливостта. 

Ние скоро ще започнем работа по конкретни предложения в тази насока. 

Какво можем да очакваме от работата на парламентарната комисия, като се има 

предвид, че всякакви промени в данъчните правила изискват единодушно одобрение от 

всички страни-членки? 

Комисията има кратък мандат - за шест месеца тя ще трябва да представи 

предложения срещу практики, които намаляват данъчната основа, ще трябва да 

формулира идеи за засилване на сътрудничеството между данъчните служби и да работи 

по по-амбициозни споразумения за подобряване на прозрачността на места по света, 

където все още царуват непроницаемостта и самодоволството. 

 

 

Комисарят на ООН за палестинските бежанци: Кризата 

в Газа е бомба със закъснител 

 

Кризите в Сирия и Газа имат разрушителни 

последствия за палестинските бежанци в региона, заяви в 

Парламента Пиер Креенбюл, ръководител на агенцията на 

ООН, която отговаря за осигуряването на помощ на петте 

милиона бежанци от Палестина, живеещи в Йордания, Ливан, 

Сирия и Палестинските територии. Г-н Креенбюл бе в комисията по външни работи на ЕП 

на 2 март 2015 г. Разговаряхме с него за ефекта от сблъсъците в Близкия Изток върху 

дейността на агенцията и за нейното финансиране.  

В Сирия продължава да бушува конфликт. Как се отразява той върху 

палестинските бежанци в страната, които се оценяват на около 480 000 души? 

Ние се сблъскваме с един от най-разрушителните конфликти в човешки план. 

Поначало има около 560 000 палестински бежанци в Сирия. Над 60% от тях са били 

принудени да напуснат домовете си; много от тях са се преместили другаде в Сирия, а 

десетки хиляди са побягнали в съседни страни или по-далече. Около 95% от 

палестинските бежанци, които остават в Сирия, сега са напълно зависими от помощта на 

агенцията, докато в миналото те се изхранваха до голяма степен самостоятелно. В Сирия 

сега едно ново поколение преживява травмата на загубата на идентичност, лишаването 

от собственост и изселването. 

Каква е ситуацията в Газа шест месеца след миналогодишния конфликт? 

Населението там преживява години под наложената от Израел блокада, която е 

довела до огромна безработица и липса на свобода на движение. Над 45% от всички хора 

в Газа и 65% от младите са без работа. На практика, говорим за една бомба със 

закъснител. Когато хората нямат перспективи за бъдещето и са преживели конфликт през 

последното лято с 1 500 жертви и 3 000 ранени деца, последствията са опустошителни. 
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Какво трябва да се направи, за да се помогне на бежанците в Газа, които се смята, 

че са 1,3 млн. души? 

Международните донори трябва да изпълнят обещанията си, дадени на 

конференцията в Кайро, но ние също се нуждаем от политически стъпки, които да се 

заемат с корените на конфликта, особено окупацията и блокадата на Газа. 

Какво е отражението на последните кризи в Близкия Изток върху финансовото 

положение на Агенцията на ООН за палестинските бежанци? 

Конфликтите в Газа и Сирия и продължаващата окупация доведоха до това, че все 

повече хора стават зависими от агенцията. Очакванията от нашата дейност растат. 

Агенцията е един от надеждните и стабилни фактори в регион, в който расте 

нестабилността и са налице рискове от радикализация. 

През юни 2014 г. ЕС подписа с Агенцията на ООН за палестинските бежанци обща 

декларация, в която се предвижда финансиране от ЕС от близо 246 млн. евро до 2016 г. 

Какво е значението на този принос? 

Подкрепата на ЕС е решаваща, но ние ще продължим да търсим контакти, за да 

видим как тя може да бъде засилена. Европа е ключов фактор заради акцента, който 

поставя върху правата на човека, и загрижеността за човешкото достойнство. 

 

 

 

Приносът на частния сектор към политиката за развитие: споделете идеите си 

 

За повече информация ТУК 

 

 

 

Сто паметни книги за Европа: разлистете, прочетете, научете повече 

 

За повече информация ТУК 

 

 

 

Президентът на Либерия Елън Джонсън Сърлийф: Край на 

ебола до 15 април 

 

Президентът на Либерия Елън Джонсън Сърлийф посети ЕП 

на 4 март за заседание в рамките на Парламентарната асамблея на 

ЕС и страните от Африка, Карибския басейн и Тихоокеанския 

регион. Тя се срещна и с председателя на ЕП Мартин Шулц. В 

интервю за нас г-жа Джонсън Сърлийф изрази надежда, че краят 

на епидемията от ебола в Западна Африка е близо и заяви 

подкрепата си за осигуряване на образование на жените и за 

тяхното по-силно присъствие на най-важните политически постове.  

Какво е положението с епидемията от ебола в Либерия? 

Към момента няма нови случаи от около 7 до 10 дни. 

Смятаме, че сме взели нужните мерки. Но ние също така знаем, че 

не можем да проявяваме самодоволство и че Либерия не е напълно свободна от ебола, 

докато другите две засегнати страни не постигнат подобни успехи и докато всички ние не 

достигнем до нула случаи. Надяваме се това да стане до 60 дни, 15 април е нашата цел. 

Отвъд този срок, ние ще включим в нашата програма за региона мерки за 

икономическо възстановяване, защото нашите икономики бяха засегнати от епидемията. 

http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/content/20150225STO27001/html/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BA%D1%8A%D0%BC-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%B8
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/content/20150303STO29113/html/%D0%A1%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5
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Тези програми ще включват не само изграждане на нашата система за 

здравеопазване, но и на инфраструктурата, образованието и земеделието. Частният 

сектор ще бъде основна цел на икономическото възстановяване. 

Този уикенд отбелязваме Международния ден на жената, а основната тема за нас 

тази година е образованието на жените. Какво е Вашето мнение като жена и като 

президент на Либерия? 

Аз съм голям поддръжник на образованието на жените. Когато през януари дадох 

реч в нашия Парламент, заявих, че правителството ще формулира политика за безплатен 

достъп на всички момичета до средното образование, защото да задържиш момичетата в 

училище след средното ниво винаги е проблем. В рамките на отбелязването на 

Международния ден на жената ще призова за по-голяма подкрепа за образованието на 

момичетата и смятам, че моят личен опит е добър пример. 

Колко още жени президенти бихте искали да видите през идните години? 

През следващата година, ако има още две-три, ще бъда щастлива. Но след десет 

години искаме жените президенти да са 50% от всички по света. 

 

 

Епидемията от ебола: изслушване в ЕП разисква поуките от кризата 

 

 

Председателката на комисията за права на жените: За 

жените балансът между личен живот и кариера е по-

труден 

 

Въпреки достъпа си до образование жените в Европа 

се сблъскват с повече проблеми да балансират работата си с 

личния живот, смята председателката на парламентарната 

комисия за права на жените Ираче Гарсия Перес (С&Д, 

Испания). По повод на Международния ден на жената тя отговори на въпроси, зададени 

от почитатели на ЕП във Facebook.  

Вашата комисия е твърд защитник на правата на жените. Какво място заема 

въпросът с образованието във Вашата работа? Успяхте ли да вкарате в училище всички 

момичета в мултикултурна Европа? 

Бих искала да можех да направя така, че всички момичета по света да посещават 

училище. Образованието е отговорност на всяко отделно правителство, но съм сигурна, 

че поне в Европа всички момичета трябва да посещават училище независимо от тяхната 

религия, култура, социално потекло или национална принадлежност. 

Образованието, разбира се, е човешко право и правителствата трябва да 

гарантират и облекчават достъпа на жените до образование. Като председателката на 

комисията по права на жените напълно подкрепям инициативите в тази насока. 

Мъжете и жените често имат еднакво ниво на образование и въпреки това жените 

печелят по-малко. Защо? 

Има много причини за това. Например, жените по-често са на непълен работен 

ден, което означава по-ниски заплати. Съществува и т. нар. „стъклен таван“, който 

възпрепятства жените от достигане на най-високите и най-добре платени позиции. 

Заплатите на жените често се възприемат като второстепенен източник на доход и 

на мъжете се дават по-високи категории за заплащане, отколкото на жените, извършващи 

същия вид работа. 

Какви са предизвикателствата пред жените за достигане на целите в живота? 

По принцип, те трябва да бъдат същите като при мъжете, но реалността показва, 

че винаги е по-трудно да си жена. В някои страни на жените не им се позволява да учат, 

те дори не са свободни да избират съпрузите си. 

http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/content/20150304STO31006/html/%D0%95%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B2-%D0%95%D0%9F-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%83%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%82-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B0
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В Европа жените имат достъп до образование и заетост, но въпреки че техните 

академични резултати са често по-добри от тези на мъжете, те са дискриминирани на 

работа, получават по-малко и им е наистина трудно да намерят баланс между личния и 

професионалния живот, което би могло да ги накара да напуснат работата си, за да се 

грижат за деца или за други близки. А когато искат да се върнат на трудовия пазар, те 

откриват, че е почти невъзможно да получат обратно предишната си работа и трябва да 

приемат по-ниска позиция и много по-ниска заплата. 

 

 

 

Лиляна Родригеш: Мъжете трябва да станат феминисти 

 

На 8 март 2015 Г. отбелязваме ролята на жените в 

съвременния свят и предизвикателствата, с които те се 

сблъскват. Разговаряхме с Лиляна Родригеш (С&Д, 

Португалия), подготвяща доклад на ЕП за образованието на 

жените. Тя е на мнение, че обучението има важно значение за постигане на реално 

равенство на половете и призовава мъжете към повече загриженост по темата.  

Положението в развиващите се и развитите страни е много различно. Докато в 

развиващите се страни момичета се борят за достъп до образование, какви са проблемите 

в ЕС?  

Жените се борят за своите права във всяка страна. В Европа една от всеки три 

жени е жертва на някакъв вид насилие. Имаме сериозен проблем с домашното насилие. 

Ние също така виждаме други тревожни показатели – фактът, че жените 

заработват по-малко от мъжете, е огромна несправедливост; достъпът до трудовия пазар. 

Повече жени, отколкото мъже, завършват средно и висше образование и все пак 

жените не заемат позиции във висшия мениджмънт. 

Как може да се подобри положението? Какво може да направи Европейският 

парламент? 

Аз имам много критики към европейските институции. Съставът на Европейската 

комисия е крещящ пример за липсата на равенство (жените еврокомисари са девет от 28 

– бел. ред.). Институциите трябва да започнат с даването на пример. 

Образованието, а това включва и образованието от родителите, е ключов 

инструмент за гарантирането на равенство на половете. Важно е и обучението на 

учителите. Можем също така да насърчим момичетата към техническото образование и да 

включим повече часове по информатика и точни науки във всички училищни програми. 

Вече го направихме в някои училища и донесе резултати. Но най-вече трябва да 

направим така, че жените и момичетата да имат повече увереност в себе си. Без това би 

било трудно нещата да се променят и вярвам, че можем всички заедно – професори, 

родители, приятели, деца, да го направим. 

Очаквам един ден да имаме общество, в което някой е избиран на определен пост, 

не защото е мъж или жена, а защото има нужните качества. 

Когато говорим за правата на жените, някои мъже питат „А нашите права?“ Какво 

бихте им отговорили? 

Правата на жените като всички човешки права засягат не само жените или мъжете, 

те засягат всички. Смятам, че мъжете имат ключова роля и бих ги призовала да приемат 

проблемите на жените като свои. Те трябва да станат феминисти. Да бъдеш феминист не 

означава да смяташ, че жените са по-важни от мъжете, а да настояваш за равенство и 

мъжете са първите, които следва да настояват за това. 

Разбира се, има мъже, които са дискриминирани или които са жертви на домашно 

насилие. Те трябва да знаят, че техните права се защитават. Асоциациите, които се 

занимават с домашното насилие, приемат жени, мъже, баби и дядовци, деца. Въпреки 
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всичко, научните данни показват, че жените са тези, които все още са по-слабо 

защитени. 

 

 

 

Източник: страницата на Европейския парламент 

 

Седмицата в Съвета  

 

eCall: система за спешни повиквания при пътни произшествия 

 

На 2 март 2015 г. Съветът прие своята позиция относно изискванията за одобрение 

на типа за монтиране на eCall устройства в новите моторни превозни средства. Системата 

eCall за целия ЕС е разработена така, че да се ускори оказването на спешна помощ при 

пътнотранспортни произшествия. 

За повече информация ТУК 

 

Извършителите на пътнотранспортни нарушения ще бъдат проследявани в целия 

ЕС 

 

От 2017 г. във всички страни от ЕС ще се прилагат правила за обмен на 

информация относно пътнотранспортните нарушения, извършени от водачи на 

чуждестранни превозни средства. Разширяването на обхвата на съществуващите правила 

с оглед на прилагането им и в Обединеното кралство, Ирландия и Дания е основната 

промяна, въведена с новата директива за трансграничния обмен на информация, приета 

от Съвета на 2 март 2015 г. 

За повече информация ТУК 

 

 

  

Новите правила за генетично модифицираните организми окончателно одобрени 

от Съвета 

 

Новите правила на ЕС, които дават възможност на държавите членки да 

забраняват или ограничават отглеждането на генетично модифицирани организми (ГМО) 

на своя територия, бяха приети от Съвета на 2 март 2015 г. Те ще влязат в сила 20 дена 

след публикуването им в Официален вестник на ЕС.  

  

За повече информация ТУК 

 

 

 

http://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2015/03/150302-emergency-call-system-road-accidents/
http://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2015/03/1500302-traffic-offenders-traceable-across-europa/
http://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2015/03/150302-new-gmo-rules-get-approved/
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Четиринадесето заседание на Съвета за сътрудничество между Европейския 

съюз и Казахстан 

 
Съветът за сътрудничество между Европейския съюз (ЕС) и Казахстан проведе 

четиринадесетото си заседание на 3 март 2015 г., вторник. Заседанието беше ръководено 

от министъра на външните работи на Република Казахстан Ерлан А. Идрисов. Делегацията 

на ЕС беше ръководена от Едгарс Ринкевич, министър на външните работи на Република 

Латвия. Присъства и Ален льо Роа, генерален секретар на Европейската служба за 

външна дейност.  

За повече информация ТУК 

 

 

Роуминг и отворен интернет: Съветът е готов за разговори с ЕП 

 
Латвийското председателство на Съвета вече има мандат да започне преговори с 

Европейския парламент по нови правила за премахване на таксите за роуминг при 

използване на мобилни телефони и за гарантиране на достъпа до отворен интернет. 

Мандатът беше договорен от държавите членки на заседанието на Комитета на 

постоянните представители от 4 март 2015 г. 

За повече информация ТУК 

 

Статистиката в Европа: нови правила, одобрени от Съвета 

 

На 5 март 2015 г. Съветът одобри нови правила, чиято цел е гарантирането на 

качеството и надеждността на статистическите данни на ЕС. 

За повече информация ТУК 

 

Съветът разширява санкциите на ЕС във връзка с присвояването на украински 

държавни финансови средства 

 

Съветът разшири ограничителните мерки на ЕС, насочени към замразяването и 

възстановяването на присвоени украински държавни финансови средства 

За повече информация ТУК 

 

Сирия: ЕС засилва санкциите срещу режима и неговите поддръжници 

 

Тъй като положението в Сирия продължава да се влошава, Съветът засили 

ограничителните мерки на ЕС срещу спонсорите на сирийския режим. 

За повече информация ТУК 

Източник: страницата на Съвета 

 

http://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2015/03/150303-eu-kazakhstan-cooperation-council/
http://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2015/03/150304-roaming-and-open-internet-council-ready-for-talks-with-ep/
http://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2015/03/150305-european-statistics-new-rules-approved-by-council/
http://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2015/03/150305-council-extends-eu-sanctions-over-misappropriation-ukrainian-state-funds/
http://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2015/03/150306-syria-eu-strengthens-sanctions-against-regime-and-supporters/
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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 

 

Социалният диалог в Европа: заедно към ново начало 

 

Конференцията, озаглавена „Ново начало за социалния диалог“, е важна стъпка 

напред към укрепването и задълбочаването на диалога с широк кръг от представители на 

социалните партньори. Целта на срещата е да се потърсят отговори на икономическите и 

социалните предизвикателства, пред които е изправена Европа, както е определено в 

политическите насоки и работната програма на Европейската комисия. 

За повече информация ТУК 
 
 

Комисията отбелязва напредък по европейска програма за миграцията 

 

За първи път по-доброто управление на миграцията е изричен приоритет за 

Европейската комисия, който е представен в политическите насоки на председателя 

Юнкер „Ново начало за Европа“ . Миграцията е хоризонтален въпрос, който засяга 

различни области на политиката и различни участници както в рамките на ЕС, така и 

извън него. Новата структура и работни методи на Европейската комисия са първа стъпка 

към справяне с предизвикателствата, свързани с миграцията, и към използване на 

възможностите, които тя предоставя, посредством прилагане на цялостен подход. 

За повече информация ТУК 

 

 
 

 

 

https://eu2015.lv/
http://ec.europa.eu/bulgaria/press_corner/news/050315-socialdialogue_bg.htm
http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_bg.pdf
http://ec.europa.eu/bulgaria/press_corner/news/050315-migration_bg.htm
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Кристалина Георгиева: Да сложим къщата си в ред 

 
Жените реално превъзхождат мъжете по брой като цяло в Европейската комисия , 

с 54,5 срещу 45,5 процента. Проблемът е в това как тези места са разпределени, по-

специално само около 30% от нашите мениджъри в момента са жени. За това сме поели 

ангажимента да постигнем поне 40% участие на жените в мениджмънта до края на 

мандата си през 2019 г. 

За повече информация ТУК 

 

 

Нова европейска политика за съседство: ЕС започва 

консултация относно бъдещето на отношенията си със 

съседните държави 

 
Върховният представител по въпросите на външните 

работи и политиката на сигурност/заместник-председател на 

Комисията Федерика Могерини и комисарят по въпросите на 

европейската политика за съседство и преговорите за 

разширяване Йоханес Хан започват консултация за бъдещето на европейската политика 

за съседство (ЕПС). ЕПС беше последно преразгледана през 2011 г. Като се имат предвид 

значителните промени в съседните държави от тогава насам, от съществено значение е в 

момента да се извърши основен преглед на принципите, на които почива политиката, 

както и на нейния обхват и на начина, по който нейните инструменти следва да се 

използват. 

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 февруари-март 2015 г. 

 
 

ПОСЛЕДНИ ДОКУМЕНТИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ 

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 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА ОТНОСНО ХРАНИТЕ И COM(2015) 69 25/02/2015 

http://ec.europa.eu/bulgaria/press_corner/news/060315-8march_bg.htm
http://ec.europa.eu/bulgaria/press_corner/news/030515-neighbourhoodpolicy_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/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23888/
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ХРАНИТЕЛНИТЕ СЪСТАВКИ, КОИТО СА ОБРАБОТЕНИ С ЙОНИЗИРАЩО ЛЪЧЕНИЕ, ЗА 2013 Г.  

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 

 
 

 

http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23888/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23889/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23889/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23889/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23881/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23881/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23881/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23881/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23881/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23879/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23879/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23880/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23880/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23880/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23878/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23878/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23878/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23869/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23869/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23869/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23869/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23870/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23870/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23870/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23870/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23870/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23858/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23858/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23858/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23859/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23860/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23861/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23842/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23842/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23842/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23842/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23842/
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http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23842/
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http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23833/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23833/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23833/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23833/
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http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23831/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23778/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23778/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23778/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23778/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23778/


Седмичен бюлетин Брой 9 
9 март 2015 г. 

 

Народно събрание 

Дирекция „Законодателна дейност” 
16 

 
ПОСЛЕДНИ ДОКУМЕНТИ НА СЪВЕТА 

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 
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Дата L (Законодателство) C (Информация и известия) 

07/03/2015 L064 C080 

06/03/2015 L062 L063 C078 C078A C079 

05/03/2015 L061 C077 C077A 

04/03/2015 L060 C075 C075A C076 
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