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Тема на седмицата 
 

 

Шулц за кризата с гръцкия дълг: 

„Призвани сме да претеглим 

внимателно рисковете“ 

 

Председателят на Европейския 

парламент Мартин Шулц заяви пред 

държавните ръководители в ЕС, че се 

надява скоро да бъде постигнат компромис 

за Гърция, който би позволил на страната 

да остане в еврозоната. В реч в началото 

на срещата на върха на 25 юни 2015 г. той 

изтъкна важността на решението, което 

предстои да бъде взето: „Призвани сме да 

претеглим внимателно рисковете и да изберем пътя, който прави най-малко вероятно 

натоварването на гражданите с отговорност за една криза, която те не са причинили.“  

Г-н Шулц посочи, че споразумението за Гърция трябва да открива пътя към 

подобряване на възможностите за обслужване на дълга. 

Председателят на Парламента се обяви за обвързваща система за разпределение 

на бежанците и на търсещите убежище, като всяка страна в ЕС следва да поеме своя 

справедлив дял. Според него ЕС трябва да търси дългосрочни решения: „Онези, които 

твърдят, че миграцията е проблем, който може да бъде решен със затваряне на 

границите, не казват истината.“ 

Светът става много по-сложен и раздиран от конфликти, заяви Мартин Шулц и 

призова за нова стратегия на ЕС за сигурност и отбрана. Тя трябва да бъде основана на 

ясна дългосрочна визия, последователност в политиките, адекватно финансиране и силни 

съюзи и партньорства. 

Необходими са смели решения за подобряване на управлението на еврозоната и 

засилване на демократичната легитимност на икономическия и паричния съюз, посочи 

председателят на ЕП: „Ние искаме да направим така, че гласът на хората да се чува в 

Европа и да се наложи демократичният контрол.“ 

Относно плановете на Великобритания за реформиране на ЕС и за членството на 

страната Мартин Шулц коментира: „Ако британското правителство излезе с конкретни 

предложения, които ще направят ЕС по-демократичен, по-ефективен и по-прозрачен и 

които ще задълбочат единния пазар, ние със сигурност ще можем да достигнем до 

съгласие.“ В същото време той подчерта, че плановете трябва да са в интерес на всички: 

„Става въпрос за предложения, които обслужват не само вътрешния дебат, но 

носят добавена стойност за цяла Европа“. 

 

 

 

Източник: страницата на Европейския парламент 
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Събития в Народното събрание 

Събития от изминалата седмица 
 

 

 

 

Председателят на Народното събрание Цецка Цачева разговаря с министъра на 

обществената сигурност на Виетнам Чан Дай Куанг 

 

Председателят на Народното събрание Цецка Цачева разговаря на 23 юни 2015 г. с 

министъра на обществената сигурност на Виетнам Чан Дай Куанг. 

На срещата Цецка Цачева изрази своята увереност, че добрите приятелски 

отношения между България и Виетнам и осъществяването на интензивен диалог на най-

високо политическо ниво ще доведат до значителни резултати в двустранното 

сътрудничество. Тя посочи, че министър Чан Дай Куанг е в България по-малко от месец 

след посещението в страната на министър-председателя на Виетнам Нгуен Тан Зунг, по 

време на което са били подписани важни документи. 

Следим от близо и с респект бурния икономически подем на Виетнам, подчерта 

Цецка Цачева и добави, че като държава-членка на Европейския съюз България ще 

спомогне за подписването на споразумение за партньорство и сътрудничество между 

Съюза и Виетнам. Тя изрази надежда за развитие на търговско-икономическите 

отношения между двете страни, както и за задълбочаване на партньорството в сферите 

на образованието и културата. 

Министърът на обществената сигурност на Виетнам Чан Дай Куанг подчерта, че 

сътрудничеството между Виетнам и България в сферата на вътрешните работи ще даде 

тласък и ще създаде нови възможности за разширяване на двустранното сътрудничество 

и в други области от взаимен интерес. Той изрази увереност, че обмяната на опит между 

България и Виетнам в сферата на вътрешните работи ще даде добри резултати. 
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Предстоящи събития  
 

30/06/2015 

15:00 Заседание на Временна комисия за обсъждане на Законопроект за изменение и 

допълнение на Конституцията на Република България  

01/07/2015 

09:00 Пленарно заседание  

01/07/2015 

14:00 Заседание на Комисия по икономическа политика и туризъм  

01/07/2015 

14:30 Заседание на Комисия по външна политика  

01/07/2015 

14:30 Заседание на Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските 

фондове  

01/07/2015 

14:30 Заседание на Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта  

01/07/2015 

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

01/07/2015 

15:30 Заседание на Комисия по земеделието и храните  

02/07/2015 

09:00 Пленарно заседание  

03/07/2015 

09:00 Пленарно заседание  

03/07/2015 

11:00 Парламентарен контрол 

03/07/2015 

14:15 Заседание на Временна комисия за обсъждане на Законопроект за изменение и 

допълнение на Конституцията на Република България  

07/07/2015 

15:00 Заседание на Временна комисия за обсъждане на Законопроект за изменение и 

допълнение на Конституцията на Република България  

 

Годишна работна програма   

 

 

 

 

Годишна работна програма по въпросите на Европейския съюз (2015 г.)  

 

 

 

 

http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2487/sittings/ID/7607
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2487/sittings/ID/7607
http://www.parliament.bg/bg/plenaryprogram/ID/858
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2328/sittings/ID/7620
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2333/sittings/ID/7624
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2347/sittings/ID/7623
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2347/sittings/ID/7623
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2339/sittings/ID/7619
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2337/sittings/ID/7621
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2336/sittings/ID/7622
http://www.parliament.bg/bg/plenaryprogram/ID/858
http://www.parliament.bg/bg/plenaryprogram/ID/858
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycontrol/ID/585
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2487/sittings/ID/7608
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2487/sittings/ID/7608
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2487/sittings/ID/7609
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2487/sittings/ID/7609
http://www.parliament.bg/pub/EUBUL/Dokladi2009.pdf
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Новини от България свързани с ЕС 
 

 

България ще получи 1,98 млн. евро за справяне със 

щетите от наводненията 

 
Комисията по бюджетите на Европейския парламент 

одобри 1,98 млн. евро за спешни възстановителни дейности 

в България, свързани с наводненията през миналата 

година. Финансовата помощ ще бъде предоставена от 

европейския фонд "Солидарност" като част от пакет от 66,5 

млн. евро за трите най-засегнати страни от наводнения 

през 2014 г. в Европейския съюз - България, Италия и 

Румъния. Италия ще получи 56 млн. евро, а Румъния – 8,5 млн. евро.  

Средствата от целия пакет ще отидат за възстановяване на щети върху публична и 

частна инфраструктура, частни домове, предприятия, селски стопанства, околната среда 

и културни паметници при наводненията през пролетта и лятото в Румъния, през лятото в 

България и през есента в Италия. 

В Италия наводненията взеха 11 жертви и причиниха щети за 2,2 млрд. евро. В 

Румъния щетите бяха за 340 млн. евро, а в България – за 80 млн. евро. 

Европейският фонд „Солидарност“ 

Европейският фонд „Солидарност“ е основан през ноември 2002 г., за да помага на 

пострадалите от природни бедствия в райони, нуждаещи се от финансова подкрепа. Това 

е първото решение за разпределяне на средства за 2015 г. 

Следващи стъпки  

Решението за предоставяне на помощта трябва да бъде потвърдено на пленарното 

заседание на ЕП през юли 2015 г. Съветът на ЕС вече одобри помощта. 

 

 

 

Източник: страницата на Европейския парламент 

 

  

Новини от европейските институции  

Събития от изминалата седмица в европейските институции 

 
Седмицата в Европейския парламент  

 

Трудова мобилност в ЕС: комисия на ЕП гласува мерки за по-

добро сътрудничество 

 

Някои страни в ЕС страдат от висока безработица, в други има 

незаети позиции и въпреки това сравнително малко хора в Европа се 
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преселват зад граница, за да търсят професионални възможности. Мрежата EURES е 

създадена през 1993 г., за да съдейства за по-лесно намиране на работа в чужбина, и 

включва службите по труда в Европа. На 23 юни 2015 г. комисията по заетост в ЕП 

гласува по предложение за регламент за подобряване на работата на мрежата и за 

засилване на трудовата мобилност на континента. За повече информация ТУК 

 

 

Помощта на ЕС за развитие: Депутати дискутират с 

Комисията плановете за 2016 г. 

 

Комисарят по международното сътрудничество и 

развитието Невен Мимица бе в парламентарната комисия 

по развитие на 23 юни 2015 г., за да обсъди 

приоритетите на ЕС по отношенията на помощта към по-

бедните страни. 

Европейската комисия подготвя своята работна програма за следващата година и 

дискусията бе възможност за депутатите да изразят позиция по важните въпроси в тази 

област.  

Важен момент  

Комисар Мимица посочи, че моментът е важен за политиката за развитие: „За 

първи път ЕС се ангажира да достигне целта от 0,2% от брутния национален доход за 

официална помощ за най-слабо развитите страни“. 

Той също така приветства факта, че Европейският парламент ще има силно 

присъствие на конференцията в Адис Абеба през юли за финансирането на политиката за 

развитие. 

По въпроса за миграцията г-н Мимица акцентира върху спешната нужда да 

въздействаме върху основните причини за проблема и изтъкна, че „не ЕС, а развиващите 

се страни са тези, които поемат 86% от бежанците по света.“ 

Реакции на депутати 

Давор Иво Щир (ЕНП, Хърватия) препоръча Комисията да разработи нови 

инструменти на политиката за развитие, особено в борбата с корупцията и за 

насърчаване на доброто управление. 

Норберт Нойзер (С&Д, Германия) заяви, че ЕС трябва да обърне внимание на 

лидерите на онези страни от Африка, Карибския басейн и Тихоокеанския регион, които 

позволяват на младите и интелигентни хора да емигрират и не правят нищо за спирането 

на миграционните потоци. 

Шарл Гьоренс (АЛДЕ, Люксембург) изтъкна, че някои страни-членки непрекъснато 

намаляват помощта си за развитие: „Вече имаме недостиг от 38 млрд. евро в сравнение с 

целта за 2015 г.“ 

 

Председателката на долната камара на индийския 

парламент посети ЕП 

 

Сумитра Махаджан, председателка на долната 

камара на индийския парламент, посети на 23 юни 2015 г. 

Европейския парламент в Брюксел и се срещна с 

председателя на ЕП Мартин Шулц. Двамата обсъдиха 

предстоящата през ноември среща на върха между ЕС и 

Индия, перспективите за сключване на споразумение за 

свободна търговия, правата на човека и разширяването на връзките между Европа и 

Азия.  

http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/content/20150622STO69009/html/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B2-%D0%95%D0%A1-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%95%D0%9F-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE-%D1%81%D1%8A%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Г-н Шулц заяви: „Надявам се тази среща да допринесе за изграждането на още по-

здрави отношения между нашите два парламента. В нашия все по-взаимозависим свят, 

основан на интензивни търговски връзки, демократичната легитимност и диалогът не 

трябва да бъдат захвърляни настрана, защото иначе отношенията биха били слаби“. 

 

 

ЕП гласува за фонд за реализиране на инвестиционния план на ЕС 

 

Европейският парламент гласува на 24 юни 2015 г. учредяването на Европейски 

фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), който ще приложи на практика плана на ЕС за 

315 млрд. евро инвестиции. Амбициозната инициатива на Комисията на Жан-Клод Юнкер 

трябва да допринесе за реализирането на множество обещаващи проекти, без да поражда 

допълнителни финансови тежести за данъкоплатците. Прочетете повече за плана и 

проследете пленарния дебат.  

ЕФСИ ще бъде учреден в рамките на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и 

цели да осигури подкрепа за проекти, които са икономически обосновани, но носят по-

голям риск. Без обществена подкрепа частните инвеститори биха могли да се въздържат 

от участие в настоящата несигурна икономическа среда; затова фондът ще поеме част от 

риска и така ще създаде условия за привличане на финансиране и от други източници. 

Откъде идват 315-те млрд. Евро 

Планира се фондът да има общ капацитет от 21 млрд. евро, като в него ще влязат 

гаранции от ЕС за 16 млрд. евро, както и 5 млрд. евро от ЕИБ. Това ще позволи на ЕИБ да 

издаде облигации и да набере капитал за три пъти по-голяма сума, а след това да 

използва средствата за съфинансиране на проекти заедно с частни инвеститори. Така 

всяко евро от фонда трябва да генерира 15 евро публични и частни инвестиции, което ще 

доведе до общи инвестиции от 315 млрд. евро. 

Планът допълва, а не замества, други програми на ЕС и ЕИБ. 

По-малки съкращения на други европейски програми   

В преговорите със Съвета и Комисията Парламентът защити по-малки намаления 

на средствата за две други европейски програми, необходими за пренасочването на пари 

за гаранцията на ЕС за фонда. Общият размер на съкращенията за програмата за 

изследвания "Хоризонт 2020" и Механизма за свързване на Европа (посветен на 

транспорта и инфраструктурата) ще бъде 5 млрд. евро вместо първоначално 

предлаганите от Комисията 6 млрд. евро. 

Позиции на съавторите на доклада на ЕП  

Жозе Мануел Фернандеш (ЕНП, Португалия), съавтор на доклада на ЕП за 

Европейския фонд за стратегически инвестиции, заяви: „Планът Юнкер е иновативен 

инструмент, който ще даде значим стимул за Европа - 240 млрд. евро ще отидат за 

инвестиции, а 75 млрд. евро ще усилят гръбнака на европейската икономика: малките и 

средните предприятия. Политиците не създават работни места, но ние можем да помогнем 

на тези, които го правят." 

Другият съавтор Удо Булман (С&Д, Германия) каза: „Европейският парламент даде 

начало на обръщане на икономическата политика и откри пътя за инвестиции, които са 

спешно необходими за модернизирането на Европа. В допълнение, ние сложихме край на 

политиката на прикриване - отговорността (за осъществяване на плана) е ясно 

разпределена, а участието на ЕП в одобряването на изпълнителния директор на фонда е 

гарантирана." 

 

 

 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/96899/JOSE+MANUEL_FERNANDES_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/4267/UDO_BULLMANN_home.html
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Парламентът одобри правилата на инвестиционния 

план "Юнкер" 

 

Планът "Юнкер" за стимулиране на 315 млрд. евро 

жизнеспособни инвестиции в Европа, представен през 

ноември 2014 г. от Европейската комисия, беше одобрен от 

Европейския парламент на 24 юни 2015 г. Парламентът 

промени структурата на финансиране и си извоюва правото 

на глас при избора на ръководство на Европейския фонд за 

стратегически инвестиции (ЕФСИ), който ще изпълнява плана. 

Депутатите гарантираха и повече демократичен надзор при преговорите със 

Съвета на ЕС.  

Парламентът одобри правилата на инвестиционния план "Юнкер"          

Планът "Юнкер" за стимулиране на 315 млрд. евро жизнеспособни инвестиции в 

Европа, представен през ноември 2014 г. от Европейската комисия, беше одобрен от 

Европейския парламент на 24 юни 2015 г. Парламентът промени структурата на 

финансиране и си извоюва правото на глас при избора на ръководство на Европейския 

фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), който ще изпълнява плана. Депутатите 

гарантираха и повече демократичен надзор при преговорите със Съвета на ЕС. 

Евродепутатите одобриха правилата на фонда с 464 гласа "за", 131 "против" и 19 

"въздържал се". С гласуването приключва една бързо протекла законодателна процедура, 

която демонстрира ангажимента на Парламента с приемането на плана. 

По-малки съкращения на програмите за изследвания и транспорт  

Парламентът настояваше за подобрения на финансовата структура на 

гаранционния фонд на плана, правилата за управление на фонда, неговите работни 

договорености и демократична отчетност. Ключовите постижения са: 

общо 1 млрд. евро по-малко ще бъдат орязани от Европейската програма за 

изследвания и иновации "Хоризонт 2020" и от "Механизма за свързване на Европа" (по 

механизма се финансират проекти в областта на енергетиката, транспорта и 

телекомуникациите в Европа). От "Хоризонт 2020" и от "Механизма за свързване на 

Европа" ще бъдат пренасочени към гаранционния фонд на плана "Юнкер" съответно 2,2 

милиарда евро и 2,8 милиарда евро, т.е. с по 500 милиона по-малко от всеки в сравнение 

с първоначалното предложение; 

този 1 млрд. евро, който няма да бъде взет от двете програми, ще бъде осигурен от 

неизползваните бюджетни маржове от 2014 и 2015 г.; 

Парламентът си извоюва правото да одобри изпълнителния директор и заместник 

изпълнителния директор на инвестиционния фонд; 

списъкът на одобрените проекти ще бъде публичен; и 

ще бъде изготвен набор от критерии за подбор и списък от цели, за да се 

гарантира, че одобрените проекти са в духа на основните приоритети на Съюза. 

За повече подробности относно постигнатия компромис прочетете 

информационната бележка. 

Изявления на докладчиците 

Докладчикът от бюджетната комисия Жозе Мануел Фернандеш (ЕНП, Португалия) 

заяви: "Планът на Юнкер е новаторски инструмент, който ще даде сериозен тласък на 

инвестициите в Европа. Сумата от 240 млрд. евро от плана ще отиде за инвестиции, а със 

75 млрд. евро ще бъде подсилен гръбнакът на европейската икономика: т.е. малките и 

средни предприятия, които осигуряват две трети от работните места в частния сектор и 

представляват 99% от бизнеса в Европа. Политиците не създават работни места, но ние 

можем да помогнем на тези, които го правят". 

http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-AaG-559510-European-Fund-Strategic-Investments-FINAL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96899/JOSE+MANUEL_FERNANDES_home.html
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Докладчикът от комисията по икономически и парични въпроси Удо Булман (С&Д, 

Германия), заяви: "Европейският парламент проправи пътя за инвестициите, от които 

Европа спешно се нуждае. Ние гарантирахме, че ЕС инвестира в модернизирането на 

икономиката си, вместо да ни връща към миналото. За първи път тези инвестиции ще 

бъдат категорично признати в рамките на Пакта за стабилност и растеж, а няма да бъдат 

санкционирани от него. В допълнение ние слагаме край на политиката на укриване - 

отговорностите са ясно разпределени и Европейският парламент участва по един 

демократичен начин в назначаването на изпълнителния директор". 

Следващи стъпки 

След като Парламентът одобри правилата, те трябва да получат одобрението и на 

Съвета на министрите на ЕС. Съветът потвърди неофициалното споразумение с 

Парламента на 9 юни 2015 г. и се очаква скоро да даде окончателното си одобрение в 

писмена процедура. След това регламентът на плана "Юнкер" се очаква да влезе в сила в 

началото на юли 2015 г., а фондът да бъде напълно функциониращ до септември 2015 г.. 

Предистория 

Планът "Юнкер", който беше представен през ноември миналата година, има за 

цел да създаде Европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), съставен от 5 

млрд. евро капитал от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и 16 млрд. евро 

гаранционен фонд от ЕС. Гаранционният фонд ще получи 8 млрд. евро от бюджета на ЕС, 

с които ще може да се плаща на ЕИБ в случай на искове по гаранцията. Парламентът и 

Съветът стигнаха до компромис относно първоначалното предложение на Комисията по 

време на осем тристранни срещи между 20 април и 4 юни. 

 

 

 

 

Източник: страницата на Европейския парламент 

 

Седмицата в Съвета  

 

Годишен доклад на ЕС относно правата на човека и демокрацията в света през 

2014 г. 

 
Съветът прие годишния доклад на ЕС относно правата на човека и демокрацията в 

света през 2014 г. През тази изпълнена с предизвикателства година ЕС взе мерки по 

отношение на много нарушения на човешките права в света с твърдото убеждение, че 

защитата и утвърждаването на правата на човека, приобщаващите и демократични 

общества са единственият начин да се гарантира сигурност и стабилност в световен 

мащаб. В годишния доклад за 2014 г. са очертани последователните усилия, които ЕС, 

широката му мрежа от 139 делегации, върховният представител и специалният 

представител на ЕС за правата на човека Ставрос Ламбринидис полагат за утвърждаване 

на всеобхватния характер на правата на човека в глобален план. 

През 2014 г. ЕС проведе официален диалог и консултации по правата на човека с 

37 държави партньори и регионални групи. Наред с това голяма част от 79-те държави от 

Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, които са страни по Споразумението от 

Котону, проведоха диалог с ЕС. За първи път диалог по правата на човека беше проведен 

с Мианмар/Бирма.  

ЕС осъди свиващото се пространство за гражданското общество в много държави, 

все по-големия брой ограничения, налагани на неправителствените организации, и 

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/4267/UDO_BULLMANN_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/4267/UDO_BULLMANN_home.html
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тормоза и тежките нарушения на правата на човека, на които биват подлагани активисти. 

ЕС заклейми нападенията срещу журналисти и блогъри чрез публични изявления и в 

рамките на двустранните си отношения. Европейският инструмент за демокрация и права 

на човека (ЕИДПЧ) продължи да бъде ключов финансов инструмент за подкрепа на 

организациите на гражданското общество, занимаващи се с човешките права, както и на 

правозащитниците, в т.ч. журналисти и блогъри.  

ЕС заяви отново своята ангажираност в подкрепа на правозащитниците. По повод 

отбелязването на 10-ата годишнина от приемането на насоките на ЕС относно 

правозащитниците, през юни 2014 г. Съветът изтъкна особено важната роля на жените 

правозащитници и на правозащитниците от уязвими и маргинализирани групи. Бяха 

приети насоки на ЕС относно свободата на изразяване онлайн и офлайн, а през декември 

2014 г. беше проведен годишният форум ЕС—НПО по правата на човека, посветен на 

защитата и утвърждаването на свободата на изразяване, в който взеха участие повече от 

200 НПО от цял свят.  

В контекста на 30-ата годишнина от приемането на Конвенцията против 

изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или 

наказание ЕС продължи да полага усилия за предотвратяване и премахване на 

изтезанията и малтретирането. Чрез Третия комитет на Общото събрание на ООН, Съвета 

на ООН по правата на човека и специализираните организации на ООН като МОТ, ЕС 

продължи да оказва цялостна подкрепа за многостранната система за правата на човека, 

която играе основна роля в утвърждаването и защитата на всеобщите норми и стандарти 

за правата на човека и при наблюдението на спазването. 

ЕС допринесе за утвърждаването и защитата на правата на лицата, принадлежащи 

към малцинства. ЕС остава твърдо ангажиран със защитата на децата срещу насилие, 

експлоатация, злоупотреби и небрежност, като се ангажира да предостави през 

следващите седем години повече от 100 млн. евро за равенството между половете и 

благосъстоянието на децата, включително за конкретни проекти за прекратяване на 

гениталното осакатяване на жени и деца и на ранните и принудителните бракове.  

 

 

 

 

Русия: ЕС удължава срока на икономическите санкции с шест месеца 

 

 

На 22 юни 2015 г. Съветът удължи до 31 януари 2016 г. срока на икономическите 

санкции на ЕС, които бяха въведени в отговор на дестабилизиращата роля на Русия в 

Източна Украйна.  

Това се извършва в резултат на постигнатото споразумение в Европейския съвет 

през март 2015 г., когато ръководителите от ЕС обвързаха продължителността на 

санкциите с пълното прилагане на договореностите от Минск, предвидено да стане до 31 

декември 2015 г. 

Тези ограничителни мерки бяха наложени през юли 2014 г. и засилени през 

септември 2014 г. Те са насочени към определени категории обмен с Русия в областта на 

финансите, сектора на енергетиката и отбраната, и стоките с двойна употреба. 

Сваляне във формат PDF  
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Емисии от средни горивни инсталации: Съветът и Парламентът постигнаха 

съгласие по нови правила за подобряване на качеството на въздуха 

 
Председателството на Съвета и Европейският парламент постигнаха предварително 

споразумение по нова директива за ограничаване на емисиите на определени 

замърсители от средни горивни инсталации. Тези нови правила са част от законодателния 

пакет за чист въздух, чиято цел е подобряване на качеството на въздуха в ЕС. 

Споразумението все още се нуждае от потвърждение от Съвета след като пълният 

текст на директивата бъде финализиран на техническо равнище. След това новият 

законодателен акт ще бъде предаден на Европейския парламент за гласуване на първо 

четене и на Съвета за окончателното му приемане. 

С новата директива се определят пределни стойности на емисиите от определени 

замърсители, а именно серен диоксид, азотни оксиди и прах. Тези пределни стойности ще 

се прилагат за нови и действащи средни горивни инсталации. 

Промени на предложението 

В сравнение с първоначалното предложение на Европейската комисия, в 

договорения текст се въвеждат диференцирани режими за действащите средни горивни 

инсталации, въз основа на мащаба им. Целта е да се намалят разходите за най-малките 

инсталации, като същевременно се запази високо равнище на опазване на околната 

среда. 

Може да се предоставят удължени срокове за привеждане в съответствие на някои 

инсталации, по-специално на:  

местни отоплителни системи 

инсталации, използващи биомаса като свое основно гориво 

инсталации, които са част от малки изолирани мрежи (например на острови) 

В договорения текст са включени и правила за наблюдение на емисиите на 

въглероден оксид. Комисията ще вземе предвид съответните резултати при бъдещ 

преглед. 

Освен това Комисията се приканва да направи преглед и да оцени ползите от 

въвеждането на минимални стандарти за енергийна ефективност в съответствие с най-

добрите налични технически способи. 

Запълване на празнотата 

Новата директива има за цел да обхване средните горивни инсталации, т.е. 

инсталациите с номинална входяща топлинна мощност между 1 и 50 MW. При все че по-

малките и по-големите инсталации вече попадат в обхвата на съответните директиви на 

ЕС, емисиите от средните горивни инсталации все още не са регулирани на равнище ЕС. 

Тези инсталации обаче са сериозен източник на определени замърсители на 

въздуха.  С новите правила се цели запълване на празнотата с оглед на доизграждането 

на нормативната рамка в сектора на горивните инсталации. 

Сваляне във формат PDF  

 

 

 

Източник: страницата на Съвета 
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Председателство на Съвета на ЕС 

 

 
ЛАТВИЯ 
 

 

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

— юни 2015 г. 

След неотдавнашните терористични атаки във Франция е важно да защитим 

европейските ценности, заяви латвийската министър-председателка Лаймдота Страуюма в 

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

председателство на Съвета на ЕС. Някои депутати приветстваха ангажимента за 

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

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

доизграждане на дигиталния пазар, съобщават от ЕП. 

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

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

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

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

синхронизирани действия и програма между Съвета и Парламента." 

"Латвийското председателство е символ на помирението в европейската история; 

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

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

създаването на работни места и растеж, рестартирането на инвестициите, 

задълбочаването на икономическия и паричния съюз и доизграждането на единния 

дигитален пазар. 

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

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

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

растежа и заетостта. 

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

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

преодолеем съпротивата на страните членки и да създадем регионална стратегия за 

премахване на тероризма". 

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

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

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

партньори от Евразия." 

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

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

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

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

намаляваме напрежението, да градим приятелски отношения върху принципите на 

демокрацията". 

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

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

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

просперитет. 

Големите страни имат силно влияние върху програмите на председателствата от 

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

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

пазар", каза той. 

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

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

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

 

Уеб сайт на латвийското председателство 

 

Новини от Европейската комиси 

 

Два български проекта сред финалистите на 

наградите RegioStars 2015 
 
 

Независимо жури, председателствано от 

евродепутата Ламбер Ван Нистелрой, избра 17 

финалисти от общо 143 представени проекта според 

четири основни критерия: новаторство, въздействие, 

устойчивост и партньорство. 

Коментирайки избора, европейският комисар по 

въпросите на регионалната политика Корина Крецу заяви: „Поздравявам всички 

финалисти, тъй като избраните от журито проекти са пример за други региони и градове 

за най-добри практики и за вида инвестиции, които искаме да виждаме по-често в 

бъдеще. Тазгодишните финалисти са образец за проекти за растеж на МСП, енергийна 

ефективност, социално приобщаване и градско развитие, а тяхна обща цел е 

подобряването на качеството на живот на гражданите. Изборът на проектите за 

финалисти за наградите RegioStars не само ги отличава със знак за качество като 

изключителни проекти, а също така носи международно признание на регионите и 

градовете за техните творчески и новаторски подходи при използването на средства от 

ЕС.“  

Финалистите са от региони и градове в 15 страни членки: Австрия, България, 

Гърция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Обединеното кралство, Полша, Португалия, 

Румъния, Унгария, Франция, Чешката република и Швеция. 

Четирите категории за наградите за 2015 г. са: 

Интелигентен растеж — разгръщане на потенциала за растеж на МСП в контекста 

на цифровата икономика 

Устойчив растеж — мобилизиране на инвестиции в енергийната ефективност в 

полза на гражданите и обществото 

https://eu2015.lv/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards/
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Приобщаващ растеж — интегриране в обществото на лицата, изложени на риск от 

социално изключване 

CityStars — преобразяване на градовете за посрещане на бъдещите 

предизвикателства 

Четирите проекта победители ще бъдат обявени по време на проявата ДНИ НА 

ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ 2015 в Брюксел от 12 до 15 октомври 2015 г. Комисар Корина Крецу 

и евродепутатът Ламбер Ван Нистелрой ще раздадат наградите и свидетелствата на 

отличените проекти по време на церемонията по награждаване RegioStars 2015 на 13 

октомври в музея на изящните изкуства в Брюксел — BOZAR. Също така бенефициерите 

по проектите ще бъдат на разположение на журналистите преди и след края на 

церемонията. 

При предходното издание на наградите RegioStars за 2014 г. бяха отличени 

водещи проекти в Паредеш (Северна Португалия), Корнуол (Обединеното кралство), 

Западен Уелс и долините (Обединеното кралство) и в полския регион Гдиня. Категориите 

бяха насочени към новаторството в МСП, биоикономиката, създаването на работни места 

за по-младото поколение и към устойчивия градски обществен транспорт. 

Българските финалисти  

Проект "Интелигентна къща" в категория "Устойчиво развитие" 

(http://www.mildhome.eu/bg/) - MILD HOME /Интелигентна къща/ е проект, съфинансиран 

от Европейския съюз по Програмата за транснационално сътрудничество "Югоизточна 

Европа 2007-2013". Проектът е насочен към определяне на задължителните параметри на 

дизайна и начало на изграждането на нова типология на гражданско строителство, 

наречена MILD HOME. 

Проект "Центрове за настаняване от семеен тип в Община Бургас" в категория 

"Приобщаващ растеж" (http://www.burgas.bg/bg/info/index/200) – Проектът се реализира 

в подкрепа на процеса на замяна на институционалната грижа за деца с грижа в семейна 

или близка до семейната среда в общността, като не се ограничава само до извеждане на 

децата от институциите. В резултат от този процес 70 деца ще бъдат изведени от 

институциите в региона и ще бъдат настанени в жилищните квартали на град Бургас - 

Лазур, Ветрен и Меден рудник в новоизградени центрове за настаняване от семеен тип, 

където растейки в среда, близка до семейната ще се търсят съвременни подходи за 

подобряване тяхното състояние. 

Контекст  

Целта на наградите RegioStars е добрите практики в регионалното развитие да 

получат признание и да се отличат оригинални и вдъхновяващи проекти или схеми за 

подпомагане, които биха могли да бъдат образец за други региони или ръководители на 

проекти. Всички подбрани проекти са съфинансирани със средства от Европейския фонд 

за регионално развитие (ЕФРР), Кохезионния фонд, Европейския социален фонд (ЕСФ) 

или Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП). За годишните награди RegioStars 

могат да кандидатстват всички региони на ЕС с проекти, които са получили финансиране 

от 1 януари 2000 г. насам. Допускат се максимум две кандидатури за даден регион и в 

определена категория. В настоящото 8-мо издание на наградите RegioStars Европейската 

комисия получи 143 кандидатури, от които бяха избрани 17 финалисти. 

 

 

 

 

Източник: страницата на Представителството Европейската комисия в България 

 

 
 

 
 

http://ec.europa.eu/regional_policy/opendays/od2015/index.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/opendays/od2015/index.cfm
http://www.mildhome.eu/bg/
http://www.burgas.bg/bg/info/index/200
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards/
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Документи на Европейската комисия 
 

Документи на ЕК и Съвета получени през юни 2015 г. 

 
ПОСЛЕДНИ ДОКУМЕНТИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ 

ДОКУМЕНТ СИГНАТУРА ДАТА 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключването от името на Европейския съюз и на 
неговите държави членки на протокол към Рамковото споразумение между Европейския съюз 
и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна, за да се 
вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз 

COM(2015) 
312 

26/06/2015 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписването от името на Европейския съюз и на 
неговите държави членки и за временното прилагане на протокол към Рамковото 
споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и 
Република Корея, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Хърватия към 
Европейския съюз 

COM(2015) 
311 

26/06/2015 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде заета по отношение 
на Решение № 1/2015 от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния ветеринарен 
комитет, създаден по силата на Споразумението между Европейската общност и 
Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти, по отношение 
на изменението на допълнения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 и 11 към приложение 11 

COM(2015) 
217 

26/06/2015 

ПИСМО ЗА ВНАСЯНЕ НА КОРЕКЦИИ №° 1 КЪМ ПРОЕКТА НА ОБЩ БЮДЖЕТ ЗА 2016 Г. - 
ФИНАНСИРАНЕ НА ГАРАНЦИОННИЯ ФОНД ЗА ЕФСИ 

COM(2015) 
317 

26/06/2015 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно изпълнението на 
Европейската статистическа програма за периода 2013—2017 г. 

COM(2015) 
309 

24/06/2015 

СЪОБЩЕНИЕ 

COM(2015) 
318 

24/06/2015 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на 
Регламент (ЕО) № 1683/1995 от 29 май 1995 година за определяне на единен формат за визи  

COM(2015) 
303 

24/06/2015 

ПРОЕКТ на общ бюджет на Европейския съюз за 2016 финансова година - Общо въведение - 
Общ разчет за приходната част на бюджета - Общ разчет за приходната и разходната част на 
бюджета по раздели 

COM(2015) 
300 

24/06/2015 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно ратифицирането и присъединяването на 
държавите членки от името на Съюза към Протокола от 2010 г. към Международната 
конвенция за отговорността и обезщетенията за щети при превоза на опасни и вредни 
вещества по море по отношение на аспектите, свързани със съдебното сътрудничество по 
гражданскоправни въпроси 

COM(2015) 
305 

22/06/2015 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно ратифицирането и присъединяването на 
държавите членки от името на Съюза към Протокола от 2010 г. към Международната 
конвенция за отговорността и обезщетенията за щети при превоза на опасни и вредни 
вещества по море с изключение на аспектите, свързани със съдебното сътрудничество по 
гражданскоправни въпроси 

COM(2015) 
304 

22/06/2015 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Изпълнение на втората 
Програма за действие на Общността в областта на здравето през 2013 г. - {SWD(2015) 122 
final} 

COM(2015) 
306 

22/06/2015 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, Придружаващ документа към Доклад на 
Комисията до Европейския Парламент и Съвета - Изпълнение на втората Програма за 
действие на Общността в областта на здравето през 2013 г. - {COM(2015) 306 final} 

SWD(2015) 
122 

22/06/2015 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за установяване на 
рамка на Съюза за събиране, управление и използване на данни в сектор „Рибарство“ и за 
подкрепа на научните консултации във връзка с общата политика в областта на рибарството - 
{SWD(2015) 118 final} 

COM(2015) 
294 

18/06/2015 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА ОЦЕНКА НА РЕГЛАМЕНТ 
(ЕО) 1606/2002 ОТ 19 ЮЛИ 2002 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ СЧЕТОВОДНИ 
СТАНДАРТИ - {SWD(2015) 120 final} 

COM(2015) 
301 

18/06/2015 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА 

SWD(2015) 
118 

18/06/2015 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА SWD(2015) 18/06/2015 

http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24498/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24498/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24498/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24498/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24499/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24499/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24499/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24499/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24499/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24500/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24500/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24500/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24500/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24500/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24501/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24501/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24457/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24457/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24463/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24464/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24464/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24497/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24497/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24497/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24434/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24434/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24434/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24434/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24434/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24435/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24435/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24435/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24435/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24435/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24436/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24436/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24436/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24443/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24443/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24443/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24426/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24426/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24426/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24426/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24432/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24432/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24432/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24444/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24445/
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120 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно изпълнението на 
Регламент (ЕО) № 762/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за 
предоставянето от държавите членки на статистика относно аквакултурите и за отмяна на 
Регламент (ЕО) № 788/96 

COM(2015) 
297 

17/06/2015 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Справедлива и 
ефикасна система за корпоративно данъчно облагане в Европейския съюз: пет ключови 
области за действие - {SWD(2015) 121 final} 

COM(2015) 
302 

17/06/2015 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Доклад за изпълнение 
на Рамката на ЕС за национални стратегии за интегриране на ромите (2015 г.)  

COM(2015) 
299 

17/06/2015 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА 

SWD(2015) 
121 

17/06/2015 

 
ПОСЛЕДНИ ДОКУМЕНТИ НА СЪВЕТА 

ДОКУМЕНТ СИГНАТУРА ДАТА 

3165/15 3165/15 25/06/2015 

Позиция на Съвета на първо четене с оглед на приемането на РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Протокол № 3 относно статута на Съда на 
Европейския съюз — Изложение на мотивите на Съвета — Приета от Съвета на 23 юни 2015 г. 

9375/15 24/06/2015 

10289/15 10289/15 24/06/2015 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ 10279/15 24/06/2015 

Проект за коригиращ бюджет № 5/2015 към общия бюджет за 2015 г. — предаване на 
парламентите на държавите членки 

3130/15 23/06/2015 

10220/15 10220/15 23/06/2015 

10221/15 10221/15 23/06/2015 

9930/15 9930/15 22/06/2015 

10189/15 10189/15 22/06/2015 

10178/15 10178/15 22/06/2015 

10188/15 10188/15 22/06/2015 

Предложение за регламент на Съвета за установяване на подробни правила за прилагането 
на член 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз 

10203/15 22/06/2015 

Предложение за регламент на Съвета относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора 
за функционирането на Европейския съюз към определени категории хоризонтална държавна 
помощ 

10200/15 22/06/2015 

3400-тно заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Външни работи) - Дата: 22 юни 
2015 г. Час: 9,00 ч. Място: Люксембург 

10038/15 19/06/2015 

3401-во заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Общи въпроси) - Дата: 23 юни 2015 
г. Час: 10,30 ч. Място: Люксембург 

10039/15 19/06/2015 

3399-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (икономически и финансови въпроси) 
- Дата: 19 юни 2015 г. Час: 10,00 ч. Място: Люксембург 

9980/15 18/06/2015 

3399-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Икономически и финансови въпроси) 
- Дата: 19 юни 2015 г. Час: 10,00 ч. Място: European Convention Center Luxembourg (ECCL) 4, 
Place de l'Europe 1499 LUXEMBOURG 

2904/15 18/06/2015 

3398-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Заетост, социална политика, 
здравеопазване и потребителски въпроси) - Дата: 18 и 19 юни 2015 г. Час: 9,30 ч., 10,00 ч. 
Място: Люксембург 

9748/15 17/06/2015 

Позиция на Съвета на първо четене с оглед на приемането на РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 515/97 на Съвета относно 
взаимопомощта между административните органи на държавите-членки и сътрудничеството 
между последните и Комисията по гарантиране на правилното прилагане на 
законодателството в областта на митническите и земеделските въпроси - Приета от Съвета на 
15 юни 2015 г. 

8257/15 16/06/2015 

3396-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Правосъдие и вътрешни работи) - 
Дата: 15 и 16 юни 2015 г. Час: 10,00 ч., 10,00 ч. Място: Люксембург 

9605/15 12/06/2 
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Дата L (Законодателство) C (Информация и известия) 

27/06/2015 L162 C212 

26/06/2015 L161 C210 C211 

25/06/2015 L159 L160 C209 C209A 

24/06/2015 L158 C207 C207A C208 

23/06/2015 L157 C206 C206A 

22/06/2015 
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