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Тема на седмицата 
 

 

 

Меглена Кунева: България се готви активно 
за председателството на Съвета на ЕС 

 

 

България се готви активно за председателството на Съвета 

на ЕС през втората половина на 2018 г., заяви вицепремиерът по 

координация на европейските политики и институционални въпроси 

по време на среща с държавния секретар по европейските въпроси 

на Франция Арлем Дезир, съобщава правителствената пресслужба. 

Кунева посочи, че българското председателство попада в 

най-динамичния период за ЕС, когато ще се решава финансовата 

рамка за новия програмен период след 2020 г., както и насоките за развитие на 

Общността в кохезионната и общата земеделска политика. 

Арлем Дезир препотвърди ангажимента на Франция да помага на страната ни в 

подготовката за председателството. Той посочи, че френските институции имат готовност 

за стажове за български служители, както и че посолството на Франция в София има 

капацитет за организирането на обучителни семинари, свързани с председателството. 

Кунева и Дезир обсъдиха и ситуацията около преговорите с Гърция. Вицепремиерът 

посочи, че България като непосредствен съсед, макар и не член на еврозоната, има 

ангажимент към запазване на стабилността в Гърция. 

В рамките на работна среща снощи пък беше обсъдено и българското членство в 

Шенген. Франция посочи, че оценява усилията на българската държава за защита на 

външната граница на Европейския съюз. Двете страни се обединиха около тезата, че 

сигурността в ЕС не бива да се поставя под въпрос. 

Двете страни обсъдиха и Европейската програма за миграция и квотите за 

релокация на мигранти. Беше постигнато разбиране, че в ЕС е необходима солидарност, 

но също така и зачитане на страните, които са външни граници на общността и са 

подложени на миграционен натиск. В контекста на легалната миграция пък беше 

дискутирана възможността за засилване на т. нар. „синя карта“, която допуска 

висококвалифицирани специалисти от трети страни до пазара на труда, като двигател на 

икономическия растеж. 

 

 

 

 

Източник: Europe.bg 
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Събития в Народното събрание 

Събития от изминалата седмица 
 

 

 

Народното събрание прие правила за процедурата по обсъждане и приемане на 

Законопроекта за изменение и допълнение на Конституцията на Република 

България 

 

На заседанието си на 10 юни 2015 г. Народното събрание прие правила за 

процедурата по обсъждане и приемане на Законопроекта за изменение и допълнение на 

Конституцията на Република България. В документа се уреждат процедурите по време на 

обсъждането и приемането на измененията в основния закон, което се извършва на три 

гласувания. 

При първо гласуване законопроектът се обсъжда и гласува в цялост. Той се счита 

за приет, ако за него са гласували три четвърти от всички народни представители. Ако за 

законопроекта са гласували повече от две трети от депутатите, но не се съберат три 

четвърти от всички народни представители, проектът се поставя за ново разглеждане не 

по-рано от два месеца и не по-късно от пет месеца след гласуването му. При второ 

гласуване промените се гласуват текст по текст. Третото гласуване на законопроекта е в 

цялост и се прави поименно. 

Новият управител на Българската народна банка (БНБ) ще се избира с явно 

гласуване от депутатите чрез компютризираната система на Народното събрание. Ако има 

няколко претенденти за поста, гласуването ще е по азбучен ред на собствените им имена, 

реши парламентът. За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от 

гласовете на присъстващите народни представители. 

В процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати и 

избиране на управител на БНБ се предвижда възможност медиите и неправителствените 

организации също да могат да представят на бюджетната комисия становищата за 

отделните кандидати, както и въпроси към тях. В седемдневен срок от приемането на 

правилата парламентарните групи трябва да внесат в бюджетната комисия чрез 

председателя на Народното събрание предложенията си за управител на БНБ. 

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за горите, внесени от 

Министерския съвет. В доклада на Комисията по земеделието и храните се посочва, че 
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основните изменения в закона са свързани с въвеждането на задължително планиране на 

всички горски територии, независимо от размера на имотите и собствеността. Изключение 

се прави за териториите, предоставени за нуждите на националната сигурност и 

отбраната. 

Промените предвиждат в подзаконов нормативен акт да бъдат посочени 

специфичните изисквания при осъществяването на сечи в защитни горски територии. 

Отпада възможността за осъществяване на санитарно прочистване и се дава 

основание за прецизиране на нормативната уредба за санитарните сечи чрез тяхното 

разделяне на санитарни и принудителни. 

С измененията се въвежда забрана за добив на дървесина през тъмната част на 

денонощието. Предвижда се задължение моторните превозни средства, превозващи 

дървесина, да бъдат снабдени с GPS-устройства. За началото на 2016 г. е предвидено 

въвеждане на системи за видеонаблюдение във всички обекти, в които постъпва или се 

преработва дървесина. 

 

 

Предстоящи събития  
 

16/06/2015 

11:00 Пленарно заседание (извънредно заседание) 

16/06/2015 

11:15 Председателят на Народното събрание Цецка Цачева ще се срещне с президента на 

Португалия Анибал Каваку Силва  

17/06/2015 

09:00 Пленарно заседание  

17/06/2015 

14:00 Заседание на Комисия по икономическа политика и туризъм  

17/06/2015 

14:30 Заседание на Комисия по външна политика  

17/06/2015 

14:30 Заседание на Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред  

17/06/2015 

15:00 Заседание на Комисия по образованието и науката  

17/06/2015 

15:00 Заседание на Комисия по здравеопазването  

17/06/2015 

16:00 Заседание на Временна анкетна комисия за проверка и оценка на състоянието на 

енергетиката в Република България към 31.01.2015 г.  

18/06/2015 

09:00 Пленарно заседание  

18/06/2015 

15:00 Заседание на Комисия по труда, социалната и демографската политика  

18/06/2015 

16:00 Заседание на Комисия по регионална политика, благоустройство и местно 

самоуправление  

18/06/2015 

16:30 Заседание на Комисия по образованието и науката  

19/06/2015 

09:00 Пленарно заседание  

http://www.parliament.bg/bg/plenaryprogram/ID/855
http://www.parliament.bg/bg/calendar/#9740
http://www.parliament.bg/bg/calendar/#9740
http://www.parliament.bg/bg/plenaryprogram/ID/856
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2328/sittings/ID/7578
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2333/sittings/ID/7579
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2335/sittings/ID/7581
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2338/sittings/ID/7576
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2340/sittings/ID/7580
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2396/sittings/ID/7582
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2396/sittings/ID/7582
http://www.parliament.bg/bg/plenaryprogram/ID/856
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2337/sittings/ID/7574
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2332/sittings/ID/7577
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2332/sittings/ID/7577
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2338/sittings/ID/7583
http://www.parliament.bg/bg/plenaryprogram/ID/856
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19/06/2015 

11:00 Парламентарен контрол 

 

 

 

 

 

Новини от България свързани с ЕС 
 

 

Посещение на европейския комисар по регионалната политика Корина Крецу в 

България, 15 – 16 юни 2015 г. 

 

Европейският комисар по регионална политика г-жа Корина Крецу ще посети 

България на 15 - 16 юни 2015 г. Така тя ще осъществи  визитата, за която пое 

ангажимент, след като непредвидени обстоятелства осуетиха нейно посещение у нас 

преди 2 седмици. Комисар Крецу беше принудена да отложи пътуването си на 28 – 29 май 

2015 г. заради проблеми със самолетния трафик в белгийското въздушно пространство, 

съобщават от ЕК. 

Във фокуса на визитата ще бъдат инвестициите, които Европейският съюз прави 

чрез кохезионната политика в развитието на България с пълноценно използване на 

оставащите средства от периода 2007-2013 година и новите възможности, възникващи от 

програмите в настоящия период. 

За периода 2014 – 2020 г. за България по кохезионната политика е заделено 

финансиране в размер на 7,6 милиарда евро. Новите оперативни програми имат за 

основен акцент повишаване на конкурентоспособността на страната чрез подкрепа за 

малките и средни предприятия за създаване на квалифицирани и добре платени работни 

места; създаване на системи и структури за развитие на висококачествени научни 

изследвания и иновации; подобряване на основна инфраструктура и услуги за хората, 

като водоснабдяване и управление на отпадъците; подобряване на качеството на 

здравеопазването и социалните услуги и повишаване на нивото на административните 

услуги и по-добро управление. 

На 16 юни комисар Корина Крецу ще се срещне с министър-председателя Бойко 

Борисов и министрите, които отговорят за оперативните програми на България. 

В понеделник, 15 юни, тя ще пристигне в България през Дунав мост в Русе, където 

ще се срещне с вицепремиера по европейските фондове Томислав Дончев. Двамата ще 

открият обновения булевард "Тутракан", ремонтиран по трансграничен българо-румънски 

проект. Г-жа Крецу ще посети и Речната информационно система за река Дунав, която е 

финансирана по оперативна програма "Транспорт". 

В София комисар Крецу ще се срещне още с кмета на столицата г-жа Йорданка 

Фандъкова и ще посети фонда за инвестиции в стартиращи предприятия "Илевън", 

създаден с подкрепата на финансовите инструменти по кохезионната политика на ЕС. 
 

 

 

 

Източник: Europe.bg 

 

 

 

 

 

http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycontrol/ID/583
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Новини от европейските институции  

Събития от изминалата седмица в европейските институции 

 
Седмицата в Европейския парламент  

 

 

Пътят към световно споразумение за климата: от Киото през Доха до Париж 

 

На конференцията в Париж в края на тази година се очаква световно 

споразумение за ограничаване на промените в климата след 2020 г. От самото начало 

Европейският съюз е сред лидерите в намаляването на емисиите на парникови газове и 

тази седмица Парламентът ще гласува позицията си относно поетите ангажименти до 

2020 г. със споразумението от Доха. Научете повече за извървения път по отношение на 

политиката за климата и усилията за нов глобален договор.  

Протоколът от Киото 

Рамковата конвенция на ООН за климатичните промени от 1992 г. бе един от 

първите международни опити за забавяне на ръста на температурите по света, но твърде 

скоро бе установено, че тя е недостатъчна. Бяха започнати многостранни преговори за 

отговор на климатичните промени, които доведоха до приемането на Протокола от Киото 

през 1997 г. С него индустриалните страни се задължиха да постигнат определени цели 

за намаляване на емисиите на въглероден диоксид до 2012 г. 

Изменението от Доха 

С приближаването на 2012 г. преговорите за ново споразумение, което да замени 

това от Киото, се усилиха. На срещата в Копенхаген през 2009 г. не бе постигнато пълно 

съгласие и затова в Доха през 2012 г. бе договорено изменение на Протокола от Киото, 

което въведе нови цели за намаляване на емисиите за периода 2013-2020 г. Това 

изменение, което задължава развитите страни да съкратят емисиите с най-малко 18% до 

2020 г. спрямо нивата от 1990 г., ще бъде разисквано в ЕП през настоящата пленарна 

сесия. 

В резолюцията на ЕП, подготвена от Елизабета Гардини (ЕНП, Италия), депутатите 

дават съгласие за ратифициране на изменението от ЕС и призовават страните-членки да 

направят същото възможно най-скоро. Посочва се, че споразумението в Доха се подкрепя 

основно от Европа и че страните от ЕС вече изпълняват намаление от 20% на емисиите си 

до 2020 г., заложено в законодателния пакет за климата и енергетиката от 2009 г. 

Към ново споразумение 

Към момента текат усилени преговори в различни формати за постигане на 

споразумение за климата след изтичането на Изменението от Доха през 2020 г. През 

декември 2014 г. експерти, представители на правителства и депутати се събраха в Лима, 

за да дискутират по текста, който следва да бъде приет през декември 2015 г. в Париж. 

От 1 до 11 юни 2015 г. текат консултации на конференция за климатичните 

изменения в Бон. Въпросът бе разискван и на срещата на Г-7 в Германия на 7-8 юни 2015 

г. 
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Габриелиюс Ландсбергис: Санкциите срещу Русия 

дават резултат 

 
Отношенията между ЕС и Русия бяха тема на 

дебат на пленарното заседание на ЕП на 9 юни 2015 г., 

а на 10 юни 2015 г. депутатите ще гласуват доклад, 

подготвен от Габриелиюс Ландсбергис (ЕНП, Литва). 

Разговаряхме с г-н Ландсбергис за забраната за 

влизане в Русия, наложена от Москва на европейски 

политици и висши служители, и отражението на 

санкциите върху страната.  

Каква е Вашата реакция на забраната от Русия за влизане в страната на 89 

политици и служители от ЕС? 

Злополучният „черен списък“ хвърля светлина върху смущаващите случаи, при 

които наши колеги евродепутати бяха спирани на летището с отказ за влизане в Русия 

без обяснения. Списъкът е непрозрачен, незаконен и произволен. Но аз бих определил 

този списък и като златен, тъй като хората в него присъстват там заради откритата си 

позиция относно нарушенията на правата на човека в Русия, заради безпокойството си от 

положението в страната и от агресията спрямо Украйна. 

Ние в Европейския парламент заставаме твърдо в подкрепа на нашите колеги и на 

другите, включени в списъка. Лошо е, че докато Европейският парламент се опитва да 

поддържа отворени пътищата за диалог, руските власти ги отрязват. 

Като имате предвид реакциите на някои страни-членки към санкциите спрямо 

Русия, смятате ли, че те ще дадат резултат? 

Смятам, че те вече дават резултат. Трудно е да се измери точно, но виждаме, че 

вследствие на тях и на ниските цени на петрола руската икономика действително страда. 

Основната цел на санкциите е да накарат Русия да промени политиката си. 

Смятам, че големите инвестиционни проекти са под огромен натиск и че Русия не 

може да ги завърши. Така че ние вече виждаме резултати от санкциите и наистина се 

надявам страните-членки да окажат подкрепа в бъдеще. 

Каква е ролята на Европейския парламент в преговорите с Русия относно Украйна? 

Европейският парламент е важен партньор в преговорите. Аз съм във връзка с 

председателя на Европейския съвет Доналд Туск и споделям информация. Парламентът 

може да предостави много твърда подкрепа в преговорите, ако намерим общ език със 

Съвета. Това изпраща ясно послание, че Европа наистина има солидна позиция по 

въпроси като Русия. 

 

 

„Опора на изток“: Президентът на Монголия говори в 

Страсбург за отношенията с ЕС 

 

„Монголия ще бъде стратегическа опора на ЕС на 

изток“, заяви президентът на Монголия Цахиагийн Елбегдорж 

в реч пред депутатите в Европейския парламент на 9 юни 

2015 г. При първото си посещение в Парламента като 

държавен глава той изрази благодарност за подкрепата на ЕС в прехода на Монголия към 

демокрация и подчерта дългия път, извървян от страната.  

„От един от най-изолираните и затворени комунистически режими ние се 

превърнахме в една от най-откритите страни. Днес имаме динамична пазарна икономика, 

жизнено и съзидателно общество“, каза г-н Елбегдорж, който е президент на Монголия от 
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май 2009 г. Той подчерта значението на ЕС за тази трансформация: „Вие бяхте с нас, 

когато най-много се нуждаехме от подкрепата ви; вие бяхте с нас, когато имахме нужда 

от окуражаване“. 

В представянето на госта председателят на ЕП Мартин Шулц подчерта значението 

на срещата на върха на Азия и Европа, на която Монголия ще бъде домакин през юни 

2016 г. „Тази среща е основополагаща за изграждането на мостове между Европа и Азия 

и ще ни помогне за разрешаването на регионални и световни проблеми“. 

 

ТПТИ: как се уреждат спорове между инвеститори и държави 

 
Един от най-обсъжданите въпроси относно договаряното споразумение за 

Трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ) е как да бъдат 

уреждани спорове между чуждестранни инвеститори и държавите, в които те са вложили 

средства. Предвиждат се различни системи, сред които са независима от държави 

арбитражна система и международни съдилища. Научете повече за разликите между 

отделните опции.  

Механизмите за решаване на спорове между инвеститори и държави са важни, 

защото създават благоприятна среда за чуждестранни инвестиции. 

В момента ако определен инвеститор има възражения относно решение на 

властите в дадена страна, той има два основни начина за действие: да се обърне или към 

съдилищата в съответната страна, или към международни частни арбитражни съдилища. 

В отговор на изразеното безпокойство от обществеността и депутати в ЕП Европейската 

комисия предложи на 6 май две допълнителни възможности за ТПТИ: многостранен 

инвестиционен съд и двустранен апелативен орган със седем съдии. 

 

 

Русия вече не е стратегически партньор на ЕС, заявяват евродепутатите 

 
Европейският съюз трябва критично да преразгледа отношенията си с Русия, които 

са дълбоко накърнени след преднамереното нарушаване от Русия на демократичните 

принципи, основните ценности и международното право чрез насилствени действия и 

дестабилизация на своите съседи, заявиха евродепутатите на 10 юни. ЕС трябва да 

изготви план за действие с "мека сила" при извънредни ситуации с цел да противодейства 

на агресивните и пораждащи разногласие политики на Русия, посочват те.  

„С агресията си срещу Украйна и анексирането на Крим руското ръководство 

постави отношенията ни на кръстопът. Сега зависи от Кремъл да реши кой път ще поеме - 

на сътрудничество или на задълбочаващо се отчуждение", заяви докладчикът Габриелиюс 

Ландсбергис (ЕНП, Литва). "Убеден съм, че хората в Русия, също като нас, искат мир, а не 

война. Промяна в Русия може да дойде и ще дойде отвътре. Междувременно ние трябва 

да изпратим силно послание до руското ръководство, че сме съпричастни с жертвите на 

неговата агресия и тези, които отстояват ценностите, на които се основава ЕС", добави 

той. 

Резолюцията, подготвена от Ландсбергис, беше одобрена с 494 гласа "за", 135 

"против" и 69 въздържали се. 

Абсолютен приоритет за страните членки трябва да бъде да запазят единството си 

в контекста на незаконното анексиране на Крим от страна на Русия и пряката намеса във 

войната в Украйна, заявяват членовете на Европейския парламент в приетия доклад. Те 

също призовават страните членки да се въздържат от двустранни споразумения с Русия, 

които могат да навредят на това единство. За да се осигури солидарност между 

държавите членки, бързо трябва да бъде създаден силен и основан на правила 

Европейски енергиен съюз, добавят депутатите. 
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Противопоставяне на руската пропаганда 

ЕП призовава Европейската комисия да предвиди незабавно адекватно 

финансиране за конкретни проекти за противодействие на руската пропаганда и 

дезинформация на територията на ЕС и в чужбина и да осигури по-амбициозна 

финансова помощ за руското гражданско общество. Евродепутатите изразяват 

загриженост за влошаване на ситуацията със спазването на човешките права и 

върховенството на закона в Русия и призовават ЕС да продължи да подкрепя 

защитниците на човешки права в страната. 

Край на намесата на Русия в демократичните държави от ЕС 

Евродепутатите изразяват безпокойство, че Русия открито се позиционира и 

действа като съперник на международната демократична общност и на основаващия се на 

правото ред, както и че подкрепя и финансира радикални и екстремистки партии в ЕС. Те 

призовават Комисията и страните членки да създадат координиран механизъм за 

мониторинг на финансовата, политическата и техническата помощ, която Русия осигурява 

за политически партии и организации в ЕС, и да оценят нейното влияние в политическия 

живот и върху общественото мнение в ЕС. Европейската комисия също така следва да 

предложи законодателство, което гарантира пълна прозрачност на финансирането на 

политическите партии в ЕС от заинтересовани страни извън него. 

Руският "черен списък" - контрапродуктивен и вреден 

Резолюцията също така осъжда "черния списък" на Москва с 89 европейски 

политици, официални лица и военни лидери със забрана да пътуват до Русия. 

Евродепутатите определят списъка като "произволен" и като нарушение на 

международното право и универсални стандарти и пречка за прозрачност. Този акт е 

"контрапродуктивен и вреден за и без това слабите канали на комуникация", посочват те 

със съжаление и подчертават, че хората в списъка трябва да бъдат информирани за 

мотивите и да имат право да обжалват пред независим съд. 

Необходимост от конструктивни отношения в дългосрочен план 

Членовете на ЕП смятат, че в дългосрочен план са възможни и желателни градивни 

и предвидими отношения между ЕС и Русия в полза и на двамата партньори, но 

отбелязват, че сътрудничеството може да бъде подновено, само ако Русия зачита 

териториалната цялост и суверенитет на Украйна, в това число Крим, прилага изцяло 

споразуменията от Минск и прекрати дестабилизиращите военни действия и тези, 

свързани със сигурността, на границите на държавите членки на ЕС. 

Ситуацията в Черноморския басейн след незаконното анексиране на Крим 

В отделна резолюция, подготвена от Йоан Мирча Пашку (С&Д, Румъния) и приета 

на 11 юни, Европейският парламент отбелязва сложната стратегическа и военна ситуация 

в Черно море и посочва, че санкциите на ЕС срещу Русия трябва да продължат да бъдат 

обвързвани с изпълнението на споразумението от Минск. Стратегическата обстановка в 

района на Черно море, където Русия започна дългосрочен процес на милитаризация, 

изисква отговорно отношение от страна ЕС, се казва в резолюцията. Документът 

призовава за продължаване на мерките за възпиране като част от стратегическите 

уверения, предоставяни на източните членове на НАТО и на ЕС 

 

 

Евродепутатите са притеснени за демокрацията и основните права в Турция 

 
Турция трябва да постави процеса на реформи в центъра на вътрешната си 

политика и да се ангажира недвусмислено със зачитане на демократичните права и 

принципи, които са в основата на ЕС, заявява Европейският парламент в резолюция 

относно напредъка на Турция през 2014 г. Депутатите призовават Турция да уважава 

свободата на медиите, свободата на словото и независимостта на съдебната система и да 

приеме резултатите от провелите се наскоро парламентарни избори.  
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Европейската комисия трябва да направи преоценка на начина, по който са водени 

преговорите досега, и как биха могли да бъдат подобрени и засилени отношенията и 

сътрудничеството между ЕС и Турция, посочват членовете на ЕП. Те също призовават 

Европейската комисия да подкрепи усилията на турското правителство за приключване 

на мирния процес с кюрдската общност чрез социално-икономически и образователни 

програми в югоизточната част на Турция. 

"Турските избиратели дадоха знак, че искат промяна. Ние не би трябвало да им 

затваряме вратата", заяви докладчикът Кати Пири (С&Д, Холандия). „Този доклад ясно 

призовава за повече, а не за по-малко, ангажираност с Турция на всички нива“, добави 

тя, след като докладът й беше одобрен с 432 гласа „за“, 94 „против“ и 127 въздържали се. 

Евродепутатите заявяват, че изборите са показали "устойчивостта на турската 

демокрация и демократичния дух на нейните граждани" и приветстват "най-

представителния парламент в модерната история на Турция", "отразяващ многообразието 

в страната". ЕП призовава всички политически партии да работят заедно за 

сформирането на стабилно коалиционно правителство, което да даде нов тласък на 

процеса на демократизация на Турция и диалога за реформи с Европейския съюз. 

Уважение към свободата на медиите и в интернет, борба с корупцията 

Членовете на Европейския парламент са загрижени за независимостта, 

безпристрастността и ефективността на съдебната власт и разделението на властите в 

Турция. Също така турското правителство следва да гарантира свободата на медиите 

„като приоритетен въпрос“, посочват евродепутатите и заявяват, че неотдавнашните 

действия на властите срещу свободата на медиите и плурализма на мненията са 

несъвместими с основните права на ЕС и „в противоречие с възобновяването на процеса 

на преговори“. 

Парламентът осъжда опитите на турското правителство за забрана на достъпа до 

социални медии и уебсайтове, за сплашване на журналисти и други видове натиск над 

медиите. ЕП призовава Съвета да започне преговорите в областта на правосъдието и 

основните права, за да се насърчи извършването на ефективни реформи. Евродепутатите 

подчертават, че Турция трябва да покаже по-голяма политическа воля за създаването на 

подходяща правна рамка за борба с корупцията. 

Засилване на сътрудничеството в областта на външната политика 

Сътрудничеството между ЕС и Турция в областта на външната политика и борбата с 

тероризма трябва да бъде по-тясно, смятат евродепутатите. Турция трябва да използва 

всичките си ресурси, за да се бори с терористични групировки като т.нар „Ислямска 

държава в Ирак и Леванта“ (ИДИЛ), допълват членовете на ЕП. Те също така подчертават, 

че са необходими още усилия за стимулиране на директните контакти, включително чрез 

либерализиране на визовия режим. 

Кипър                

ЕП призовава лидерите на двете общности в Кипър да възобновят преговорите под 

егидата на генералния секретар на ООН за обединението на острова. Турция трябва да 

започне изтеглянето на военните си части и да предаде контрола над района Фамагуста 

на ООН. В същото време Република Кипър трябва да отвори пристанището на Фамагуста 

под митническия надзор на ЕС и да позволи на кипърските турци да търгуват с ЕС по 

законен начин, посочва ЕП. Турция трябва също така да се въздържа от допълнително 

заселване на турски граждани в окупираните територии на Кипър, заявяват депутатите. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Седмичен бюлетин Брой 21 
15 юни 2015 г. 

 

Народно събрание 

Дирекция „Законодателна дейност” 
11 

 

 

 

Черно море: Предизвикателството за сигурността 

от Русия не може да бъде пренебрегнато или 

оставено изцяло на НАТО 

 

Анексирането на Крим от Русия и агресивната 

модернизация на руския флот повдигат въпроси за 

военната сигурност в Черно море. Европейският 

парламент ще гласува резолюция по темата на 11 юни 

2015 г. Разговаряхме с автора на доклада на ЕП Йоан 

Мирча Пашку (С&Д, Румъния), който смята, че 

предизвикателството по отношение на сигурността не е въпрос, който може да бъде 

пренебрегнат или оставен изцяло на НАТО.  

Какво е значението на Черноморския басейн за сигурността на ЕС и как се 

промениха нещата с анексирането на Крим?  

Преди незаконното анексиране на Крим в Севастопол имаше база на руския флот с 

малки отбранителни сили. Сега, за малко повече от година, те са се превърнали в ударна 

мощ, която може да демонстрира сила в Близкия Изток, на Балканите, в Централна 

Европа и така нататък. 

Докладът иска да привлече вниманието на ЕС към значението на Черно море във 

време, когато преразглеждаме нашите стратегии за отбрана и сигурност. Агресивната 

модернизация на флота от Русия е предизвикателство за сигурността, което не може да 

бъде пренебрегнато или оставено изцяло на НАТО.  

Насочваме ли се към нова студена война? 

Не. Нивото на комуникация между ЕС и Русия, което не съществуваше между 

Съветския съюз и Запада, прави отношенията много по-сложни от преди. Въпросът сега е 

как да отговорим на една агресивна Русия.  

ЕС наложи рестриктивни мерки след анексацията, а на срещата на Г-7 тази 

седмица бе отправено предупреждение, че санкциите спрямо Русия могат да бъдат 

засилени, ако конфликтът в Украйна ескалира. Какво още можем да направим по 

кризата? 

Санкциите и каналите за комуникация трябва да останат, но в същото време 

трябва да продължи осигуряването на стратегически гаранции за източните страни-

членки на ЕС и НАТО. 

Някои хора искат да възобновят сътрудничеството с Русия. Това не е неразумно, но 

как можем да го направим, без да насърчим Русия да мисли, че се е измъкнала и може да 

бъде по-дръзка в бъдеще?  

Във Вашия доклад призовавате ЕС да поддържа инициативите за диверсификация 

на енергийните ресурси в района на Черно море. Може ли предложеният енергиен съюз 

да бъде решение за това? 

Енергийният съюз, както и заявените намерения от Г-7 за освобождаване от 

зависимостта от изкопаеми горива до края на века, на практика ще лишат Русия от един 

от инструментите й за изнудване. 

 

 

Източник: страницата на Европейския парламент 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/bg/top-stories/content/20150316TST34725/html/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D1%8A%D1%8E%D0%B7-%D0%B2-%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
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Седмицата в Съвета  

 

Йемен: ЕС прилага санкциите на ООН срещу водача на движението Хути и сина 

на бившия президент Салех 

 
ЕС наложи оръжейно ембарго и допълнителни целеви санкции срещу водача на 

движението Хути и сина на бившия президент Салех. С това решение ЕС възпроизвежда и 

изпълнява Резолюция 2216(2015) на Съвета за сигурност на ООН от 14 април 2015 г.  

Забрана за пътуване и замразяване на активи се прилага спрямо още двама 

йеменци заради действията им срещу мира и стабилността в Йемен. Това са водачът на 

движението Хути Абдул Малик ал-Хути и синът на бившия президент Ахмед Али Абдула 

Салех, улеснил в най-голяма степен военната експанзия на движението Хути, което влезе 

в съюз с армейски единици, верни на бившия президент Салех. От декември 2014 г. 

същите ограничения се прилагат спрямо други двама членове на движението Хути и 

бившия президент Али Абдула Салех.  

Освен това Съветът въведе оръжейното ембарго на ООН срещу лицата и 

образуванията, спрямо които се прилагат тези ограничения. Забраната включва и 

предоставянето на техническа и финансова помощ за военни действия. 

ЕС осъди дестабилизиращите едностранни действия на движението Хути и силите, 

верни на бившия президент Салех, и призова настойчиво техните сили да прекратят 

незабавно използването на насилие. ЕС смята, че само широк политически консенсус, 

постигнат чрез приобщаващи преговори, може да осигури устойчиво решение, 

възстановяване на мира и запазване на единството, суверенитета, независимостта и 

териториалната цялост на Йемен. 

Заключения на Съвета относно Йемен, 20 април 2015 г.  

 

 

Нов генерален директор в генералния секретариат на Съвета 

 
На 8 юни 2015 г. Съветът назначи г-жа Кристин Роже за генерален директор по 

въпросите на правосъдието и вътрешните работи в генералния секретариат на Съвета, 

считано от 1 юли 2015 г. 

Понастоящем г-жа Роже е директор по въпросите на вътрешните работи в 

генералния секретариат на Съвета. 

 

Реформа на системата на марките: Съветът потвърждава споразумението с 

Парламента 

На 10 юни 2015 г. Комитетът на постоянните представители на Съвета (Корепер) 

одобри компромисно споразумение относно реформата на европейската система на 

марките. 

Проект за регламент относно марката на Общността  

Проект за директива за сближаване на законодателствата на държавите членки 

относно марките  

http://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2015/04/20-council-conclusions-yemen/
http://register.consilium.europa.eu/pdf/bg/13/st08/st08065.bg13.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/bg/13/st08/st08066.bg13.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/bg/13/st08/st08066.bg13.pdf
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Реформа на системата на марките: Председателството постигна неокончателно 

споразумение  

Реформата на настоящата система ще подобри условията за предприятията за 

иновации и за извличане на ползи от по-ефективна защита на марките срещу 

фалшифицирането на стоки, включително срещу фалшифицирани стоки в режим на 

транзит през територията на ЕС. 

Новата правна рамка е насочена и към подобряването на достъпа до системите за 

регистрация на марки в целия Европейския съюз, както и на тяхната ефективност за 

предприятията чрез обезпечаване на по-ниски разходи и опростяване, увеличена 

бързина, по-голяма предсказуемост и правна сигурност. 

Следващи стъпки 

След одобряването на компромисното споразумение от комисията по правни 

въпроси на Европейския парламент, правните текстове ще бъдат отново представени на 

Съвета за постигане на политическо споразумение по тях, последвано от обичайната 

редакция от юрист-лингвистите преди официалното приемане на позицията на Съвета на 

първо четене. 

След това текстовете ще бъдат представени за гласуване на второ четене на 

пленарно заседание на Европейския парламент. 

 

 

Плавателни съдове по вътрешните водни пътища: Съветът постига съгласие по 

позицията си 

 

На 11 юни 2015 г. Съветът постигна съгласие по общ подход относно предложените 

технически изисквания за плавателните съдове по вътрешните водни пътища. В бъдеще 

тези технически стандарти ще бъдат разработвани от Европейския комитет за изготвяне 

на стандарти за вътрешното корабоплаване (CESNI).  Изготвените от CESNI стандарти ще 

се прилагат автоматично в техния актуализиран вариант.  

  Оптимизирани процедури  

Реформата ще доведе до опростяване и ускоряване на процедурите, по-специално 

до адаптиране на стандартите към техническия прогрес. С това ще се гарантира високо 

равнище на безопасност и ще се насърчат иновациите и инвестициите в нови технологии. 

Новата рамка ще осигури правна сигурност и ще бъде по-лесна за използване от 

националните администрации на държавите членки. Самите стандарти не са променени в 

разглежданото предложение.  

Насърчаване на безопасен и екологичен транспорт  

В сравнение със сухопътния транспорт транспортът по вътрешните водни пътища е 

енергийно ефективен, безопасен, безшумен и почти безпроблемен от гледна точка на 

задръствания. Проектът за директива е една от мерките, насочени към по-доброто 

използване на европейските реки и канали, и по-специално към постигане на по-голям 

дял от транспорт на товари по тях (пакет „NAIADES II“).  

Съвместна работа с Централната комисия за корабоплаване по Рейн (ЦККР)  

Понастоящем има два вида свидетелства за вътрешно корабоплаване в ЕС: 

свидетелство на ЕС за корабоплаване и свидетелство за корабоплаване по Рейн. 

Системата на двете свидетелства ще продължи да съществува, но ще бъде много 

по-лесно да се поддържа еквивалентност между тях.  

Новият комитет CESNI беше създаден на 3 юни под егидата на Централната 

комисия за корабоплаване по Рейн (ЦККР). Той ще бъде отворен за експерти от всички 

държави — членки на ЕС. Същевременно комитетът ще може да се възползва от 

натрупания през годините експертен опит на ЦККР в разработването и актуализирането 

на техническите изисквания.  

Проектът за директива ще засяга само държави членки, в които вътрешното 

корабоплаване се използва в значителна степен. Следните държави членки не са 

http://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2015/04/21-Trade-marks-reform-Presidency-secures-provisional-agreement/
http://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2015/04/21-Trade-marks-reform-Presidency-secures-provisional-agreement/
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задължени да изпълняват директивата: Дания, Естония, Ирландия, Гърция, Испания, 

Кипър, Латвия, Малта, Португалия, Словения и Финландия.  

Проектът за законодателен акт, в който се преразглежда съществуващата 

директива от 2006 г., трябва да бъде одобрен както от Съвета, така и от Европейския 

парламент. Парламентът прие становището си на първо четене през април 2014 г.  

Технически изисквания за плавателните съдове по вътрешни водни пътища — общ 

подход  

 

 

 

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. 

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. 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9008-2015-REV-1/bg/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9008-2015-REV-1/bg/pdf
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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 

 

Новини от Европейската комисия 

 

По пътя към по-социална Европа 
 

За повече информация ТУК 

 
 

Президентът Юнкер отбеляза 30 години на 

Шенгенското споразумение 
 

За повече информация ТУК 
 

 

 

 

 
 

 
Източник: страницата на Европейската комисия 

 

https://eu2015.lv/
http://ec.europa.eu/news/2015/06/20150609_en.htm
http://ec.europa.eu/news/2015/06/20150612_en.htm
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Документи на Европейската комисия 
 

Документи на ЕК получени в периода юни 2015 г. 

 
ПОСЛЕДНИ ДОКУМЕНТИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ 

ДОКУМЕНТ СИГНАТУРА ДАТА 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Трети доклад за 
изпълнението на националните стратегически планове и стратегическите насоки на 
Общността за развитието на селските райони (2007—2013 г.) - {SWD(2015) 114 final} 

COM(2015) 
288 

11/06/2015 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА 

SWD(2015) 
114 

11/06/2015 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно предоставянето 
на макрофинансова помощ за трети държави през 2014 г - {SWD(2015) 115 final} 

COM(2015) 
290 

11/06/2015 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА 

SWD(2015) 
115 

11/06/2015 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за прилагане на 
режима за продукти с произход от определени страни, които са част от групата държави от 
Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ), предвидени в споразуменията, 
установяващи или водещи до установяване на споразуменията за икономическо партньорство  

COM(2015) 
282 

10/06/2015 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА 

SWD(2015) 
116 

08/06/2015 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за установяване на позицията, която трябва да бъде 
приета от името на Европейския съюз във връзка с някои резолюции, които ще бъдат 
гласувани в рамките на Международната организация по лозата и виното (OIV)  

COM(2015) 
280 

04/06/2015 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Доклад относно 
политиката в областта на конкуренцията за 2014 година - {SWD(2015) 113 final} 

COM(2015) 
247 

04/06/2015 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА 

SWD(2015) 
113 

04/06/2015 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за определяне на позицията, която да се заеме от 
името на Съюза в съответните комитети на Икономическата комисия за Европа на 
Организацията на обединените нации по отношение на предложенията за изменения на 
правила № 14, 17, 28, 29, 41, 49, 51, 54, 59, 80, 83, 95, 100, 101, 107, 109, 117, 134 и 135 на 
ООН, новото правило на ООН относно безопасността на електрическите превозни средства от 
категория L и измененията на Консолидираната резолюция за конструкцията на превозните 
средства (R.E.3) 

COM(2015) 
248 

03/06/2015 

ДОКЛАД 

COM(2015) 
279 

03/06/2015 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА относно Европейската гражданска инициатива „Спрете 
вивисекцията“ 

C(2015) 3773 03/06/2015 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Консултация за 
възможностите за риболов за 2016 година в рамките на общата политика в областта на 
рибарството 

COM(2015) 
239 

02/06/2015 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА Единадесети доклад относно прилагането на Регламент 
(ЕО) № 866/2004 на Съвета от 29 април 2004 г. и положението, произтичащо от прилагането 
му, обхващащ периода от 1 януари до 31 декември 2014 г. - {SWD(2015) 108 final} 

COM(2015) 
235 

02/06/2015 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за мобилизиране на 
средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от 
Финландия — EGF/2015/001 FI/Broadcom) 

COM(2015) 
232 

02/06/2015 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА 

SWD(2015) 
108 

02/06/2015 

Предложение за РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА за изменение на Решение 
2009/790/ЕО, за да се разреши на Полша да удължи срока на прилагане на специална мярка 
за дерогация от член 287 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху 

COM(2015) 
231 

29/05/2015 
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добавената стойност 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да заеме Европейският съюз 
в рамките на Съвместния комитет, създаден съгласно Споразумението под формата на 
размяна на писма между Европейската икономическа общност и Княжество Андора, що се 
отнася до замяната на Допълнението за определяне на понятието „продукти с произход“ и 
методите за административно сътрудничество към това споразумени 

COM(2015) 
230 

29/05/2015 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването на Рамковото споразумение за 
партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една 
страна, и Монголия, от друга страна 

COM(2015) 
226 

29/05/2015 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подписването, от името на Европейския съюз 
и неговите държави членки, на Протокола към Рамковото споразумение за партньорство и 
сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и 
Монголия, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия 
към Европейския съюз 

COM(2015) 
228 

29/05/2015 

 

 

Актове, публикувани в Официален вестник на 
Европейския съюз 
 

Дата L (Законодателство) C (Информация и известия) 

08/06/2015   C190 

09/06/2015 L143 C191 C191A 

10/06/2015 L144 L145 C192 C192A 

11/06/2015 L146 C193 

12/06/2015 L147 C194 C195 C196 

13/06/2015 L148 C197 
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