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Тема на седмицата 
 

 

25 години от обединението на 
Германия: ролята на Европейския 

парламент 
 

 
На 3 октомври се навършиха 25 години от 

обединението на Германия  

След падането на Берлинската стена 

специална комисия в ЕП разглежда последствията 

от премахването на разделението между Източна и 

Западна Германия. „Обединението бе форма на неофициално разширение на ЕС“, заявява 

Елмар Брок (ЕНП, Германия), член на тази комисия. Той и още трима настоящи депутати, 

които са били наблюдатели от Източна Германия, споделиха спомените си.  

Още през януари 1990 г. тогавашният председател на Европейската комисия 

заявява в пленарната зала на ЕП: „Източна Германия е специален случай… в Общността 

има място за Източна Германия, ако тя го поиска“. На следващия месец Парламентът 

сформира комисия, която се занимава с въпросите на обединението, включително и как 

представители на бившата Германска демократична република (ГДР) могат да бъдат 

включени в работата на ЕП. Комисията е оглавявана от Герардо Фернандес Албор (ЕНП, 

Испания), а докладчик на ЕП е Алън Джон Донели (С&Д, Великобритания). 

Докладът на ЕП кани 18 демократично избрани представители на ГДР да участват в 

Парламента като наблюдатели до следващите редовни избори през 1994 г. 

Според Елмар Брок е добре, че обединението е било обсъждано и с представители 

на Източна Германия. „Мисля, че най-важното нещо е, че процесът премина естествено“, 

заявява той. „Никой в Европейския парламент вече не прави разлика между Западна и 

Източна Германия“. 

Силвия-Ивон Кауфман е била сред наблюдателите от ГДР в ЕП. Днес тя е депутат 

от С&Д. „Падането на Стената промени живота ми във всеки един аспект. Никога не 

можех да си представям, че няколко месеца по-късно ще започна работа в Европейския 

парламент. Това беше фантастичен обрат на съдбата. 

„Европейският парламент е една от първите институции, която заяви подкрепата 

си за процеса на обединение по мирен път“, посочва Констанце Крейл (С&Д, Германия), 

настоящ депутат и бивш наблюдател в ЕП. „Това бе първата стъпка за преодоляването на 

разделението на континента“. 

Дитер-Лебрехт Кох (ЕНП, Германия), друг бивш наблюдател, изтъква, че 

одобрението на Европейския парламент е било необходимо, за да се осъществи 

обединението на Германия. 

 

 

 

 

Източник: страницата на Европейския парламент 
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Събития в Народното събрание 

Събития от изминалата седмица 
 

 
 

 

Проект на декларация по повод 40-ата годишнина от приемането на 

Заключителния акт от Хелзинки връчи ръководителят на делегацията на 

Народното събрание в ПАСЕ и председател на Комисията по външна политика 

Джема Грозданова на председателя на ПАСЕ Ан Брасьор 

 

Проект на декларация по повод 40-ата годишнина от приемането на 

Заключителния акт от Хелзинки връчи ръководителят на делегацията на Народното 

събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) и председател на 

Комисията по външна политика Джема Грозданова на председателя на ПАСЕ Ан Брасьор. 

Това стана по време на четвъртата редовна сесия на организацията в Страсбург. 

Срещата беше по повод на предстоящото българско председателство на Комитета 

на министрите на Съвета на Европа, което започва на 10 ноември 2015 г. 

Текстът на проектодокумента е подкрепен от председателите на всички 

политически групи в ПАСЕ – на Европейската народна партия, на либералите, на 

консерваторите, на обединената европейска левица и от новоизбрания председател на 

групата на социалистите. Документът е подписан и от председателя на Комисията по 

политически въпроси, както и от ръководителите на националните делегации на Германия 

и Унгария в ПАСЕ. Той ще бъде обсъден и гласуван от Постоянния комитет на ПАСЕ, който 

ще заседава на 27 ноември 2015 г. в София. 

Целта е да се  потвърдят принципите, върху които се основава обединението в 

Европа и които не трябва да бъдат нарушавани или поставяни под съмнение с оглед на 

последните политически събития, отбеляза председателят на българската делегация в 

ПАСЕ Джема Грозданова. По думите й принципите, залегнали в Хелзинския заключителен 

акт, са фундаментални за европейското сътрудничество и единство и са  широко приети 

от държавите като основа на съвременните международни отношения, а именно – 

суверенно равенство, спазване на присъщите на суверенитета права, въздържане от 

заплаха и използване на сила, ненарушимост на границите, териториален интегритет, 
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мирно решаване на споровете, сътрудничество между страните, добронамерено 

изпълнение на задълженията им по международното право и др. 

По време на четвъртата редовна сесия на организацията в Страсбург за генерален 

секретар на ПАСЕ беше преизбран Войчех Савицки от Полша. 

 

 

Предстоящи събития  
 

06/10/2015 

10:00 Заседание на Комисия по отбрана  

06/10/2015 

11:00 Пленарно заседание (извънредно заседание) 

07/10/2015 

09:00 Пленарно заседание  

07/10/2015 

11:30 Заседание на Комисия по културата и медиите  

07/10/2015 

16:00 Заседание на Комисия по икономическа политика и туризъм  

07/10/2015 

16:15 Заседание на Комисия по политиките за българите в чужбина  

07/10/2015 

16:15 Заседание на Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта  

07/10/2015 

16:15 Заседание на Комисия по външна политика  

07/10/2015 

16:30 Заседание на Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред  

08/10/2015 

09:00 Пленарно заседание  

09/10/2015 

09:00 Пленарно заседание  

09/10/2015 

11:00 Парламентарен контрол 

 

05/10/2015 

Народното събрание ще бъде домакин на заседанията на комитетите по икономически и 

по правни и политически въпроси на ПАЧИС  

 
 

Годишна работна програма   

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2334/sittings/ID/7788
http://www.parliament.bg/bg/plenaryprogram/ID/872
http://www.parliament.bg/bg/plenaryprogram/ID/873
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2343/sittings/ID/7787
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2328/sittings/ID/7789
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2400/sittings/ID/7790
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2339/sittings/ID/7786
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2333/sittings/ID/7791
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2335/sittings/ID/7792
http://www.parliament.bg/bg/plenaryprogram/ID/873
http://www.parliament.bg/bg/plenaryprogram/ID/873
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycontrol/ID/595
http://www.parliament.bg/bg/calendar/ID/925
http://www.parliament.bg/bg/calendar/ID/925
http://www.parliament.bg/bg/calendar/ID/925
http://www.parliament.bg/pub/EUBUL/Dokladi2009.pdf
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Новини от България свързани с ЕС 
 

 

 

 

Ирландия ще си сътрудничи с България за подготовката на 

Българското председателство на ЕС 

 

 

 

 

Ирландия ще си сътрудничи с България за подготовката на 

Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. чрез 

обмяна на опит между администрациите на двете страни и обучения 

на българските служители от Ирландския институт за публична 

администрация, съобщава правителствената пресслужба. 

Това договори вицепремиерът по координация на европейските политики и 

институционални въпроси Меглена Кунева на среща с ирландския министър по въпросите 

на ЕС Дара Мърфи и отговорния секретар по председателствата на Съвета Лоркан Фулъм. 

До този момент Ирландия е имала седем успешни председателства на ЕС и винаги 

е помагала на новите страни-членки. 

Кунева и Мърфи обсъдиха и предизвикателствата пред ЕС, в т. ч. мигрантската 

криза и предстоящия референдум във Великобритания. 

Вицепремиерът се срещна и с министъра на правосъдието и равноправието на 

Ирландия Франсиз Фицджералд, с която обсъдиха възможностите за сътрудничество в 

областта на антикорупционните политики, каквото е имало и по отношение на отнемането 

на незаконно придобито имущество. 

Меглена Кунева се срещна вчера с представители на българската общност в 

Ирландия, включително и с учители в двете неделни български училища. От общността 

изразиха задоволство от възможността да гласуват на предстоящия референдум за 

електронно гласуване, като изтъкнаха, че неговото въвеждане ще облекчи много 

българите извън граница, които не живеят в близост до изборни секции. 

 

 

 

 

 

Източник: Europe.bg 
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Новини от европейските институции  

Събития от изминалата седмица в европейските институции 

 
Седмицата в Европейския парламент  

 

 

Вода на Марс: „Откритието повдига отново въпроса 

за живота във Вселената“ 

 

Наличието на живот извън рамките на нашата 

планета е един от големите въпроси, които човечеството 

си задава. Търсенето на отговор получи вълнуващо 

развитие тази седмица с изявлението на американската 

космическа агенция НАСА, че е открила доказателства за 

течаща вода на повърхността на планетата Марс. 

Помолихме депутата и астрофизик Йоргос Граматикакис (С&Д, Гърция) да 

коментира значението на откритието.  

Какво означава наличието на течаща вода на Марс? 

Преди време мислехме Марс за мъртва планета. Днес картината се промени 

напълно. Това е планета от огромен интерес за науката и откритието на НАСА е важно, не 

само защото е технологически много трудно да се установи наличието на вода, но и 

защото това повдига отново големия въпрос за живота във Вселената. 

Какво би било значението за човечеството, ако открие живот на друга планета? 

Знаете ли, странно е - всеки иска извънземният живот да съществува. Много е 

трудно да се каже защо, но ми се струва, че ние не искаме да бъдем сами, не искаме да 

мислим за нашата планета като изолирана. Затова и търсим - с въображението си, с 

книгите и с мислите си – зелени, червени или сини човечета. Може и да открием живот на 

Марс, но той ще бъде под формата на микроби, безкрайно малък, първата най-

елементарна частица живот. И никой не знае дали това ще е форма на живот, 

еволюирала някога в миналото, или нейната еволюция все още ще предстои. 

Сигурен съм, че има живот на други места във Вселената. Ние вече знаем това, 

защото сме открили планети подобни на Земята. Но те са толкова далече, че за жалост 

никога няма да стигнем до там. Затова може би трябва да обръщаме повече внимание на 

нашата собствена планета, на бедността и неравенството близо до нас – това е също 

толкова важно.“ 

Инвестира ли Европа достатъчно в изследвания и иновации? 

Европейският парламент винаги настоява от своя страна за повече инвестиции и 

дебати по тези въпроси са винаги полезни. И все пак бих казал, че инвестициите в 

изследвания и иновации никога не са достатъчно. 

Изследванията и иновациите са свързани не само с любопитството да бъдат 

откривани неща, но и водят до големи и полезни изобретения – като лазерите в 

медицината и промишлеността или медицинските скенери, които спасяват животи. Така 

че дори и да не открием живот отвъд Земята, нашите изследвания ще подобрят 



Седмичен бюлетин Брой 30 
5 октомври 2015 г. 

 

Народно събрание 

Дирекция „Законодателна дейност и право на Европейския съюз” 
7 

материалите и методите ни и в крайна сметка ние ще се възползваме от техните плодове 

в ежедневието си. 

 

 

 

„Приемането на сирийски бежанци отразява зачитането 

от ЕС на правата на човека“ 

 

С приемането на бежанци от Сирия Европейският съюз 

демонстрира зачитането си на правата на човека, заяви 

заместник-председателят на Консултативното събрание на 

Саудитска Арабия Мохамед бин Амин Ал-Джефри в Европейския 

парламент. Той говори пред комисията по външни работи на 28 

септември 2015 г. за ситуацията в Близкия Изток и за значението на отношенията между 

ЕС и Саудитска Арабия.  

„В нашата страна от началото на сирийската криза сме приели 2,5 милиона 

граждани на Сирия“, посочи г-н Амин Ал-Джефри, като подчерта, че властите се стараят 

да не третират новодошлите като бежанци. 

Заседанието бе открито от депутата Кристиан Дан Преда (ЕНП, Румъния), който 

изрази съболезнования за трагедията, взела живота на стотици поклонници в Мека. 

„Нашите молитви са със семействата на жертвите и ранените в този труден момент“, заяви 

той. 

Консултативното събрание на Саудитска Арабия е съвещателен орган, който може 

да изготвя и предлага закони, подлежащи на одобрение от саудитския крал. 

 

 

 

 

Източник: страницата на Европейския парламент 

 

 

 

 

 

Седмицата в Съвета  

 

Съветът прие правила за роуминга и отворения интернет 

 
На 1 октомври 2015 г. Съветът официално одобри новите правила за премахване 

на таксите за роуминг в ЕС от средата на 2017 г. В новия законодателен акт ще бъдат 

включени и първите, приложими в целия ЕС, разпоредби за гарантиране на достъп до 

отворен интернет. 

Тази позиция на Съвета на първо четене беше приета без обсъждане на заседание 

на Съвета по конкурентоспособност. Очаква се Европейският парламент да приеме текста 

на пленарната си сесия в края на октомври. Това ще отбележи края на процедурата на 

второ четене. 

Регламентът ще влезе в сила 3 дни след публикуването му в Официален вестник на 

ЕС. Това вероятно ще се случи през ноември. 

егламент за роуминга и отворения интернет: позиция на Съвета на първо четене 

(пълен текст)  

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10788-2015-INIT/bg/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10788-2015-INIT/bg/pdf
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Регламент за роуминга и отворения интернет: мотиви на Съвета  

Приемане на регламента за роуминга и отворения интернет: изявления  

Край на таксите за роуминг: Съветът потвърждава споразумението с ЕП  

 

 

 

Търговия с тюленови продукти: адаптиране на забраната на ЕС към правилата на 

СТО 

 

На 1 октомври 2015 г. Съветът прие регламент, който привежда забраната на ЕС за 

търговия с тюленови продукти в съответствие с правилата на Световната търговска 

организация (СТО). 

Канада и Норвегия оспориха пред СТО действащата от 2009 г. насам забрана на 

ЕС. Решението на СТО от юни 2014 г. потвърди забраната на ЕС за търговия с тюленови 

продукти, но съдържаше констатацията, че две от предоставените изключения са 

проблематични, тъй като могат да имат дискриминационен ефект. Тези опасения са взети 

предвид в новия регламент, като едното изключение е премахнато, а за другото са 

определени по-ясни условия. 

Изключения от забраната на ЕС 

Изключението за тюленови продукти, получени от лов с цел устойчиво управление 

на морските ресурси, е премахнато. Въпреки това в регламента се отчита, че това може 

да породи проблеми в някои държави членки, и се посочва, че този въпрос следва да 

бъде взет предвид при бъдещи оценки. 

Беше внесена яснота във връзка с изключението за тюленови продукти, получени 

от лов, извършван от инуитски или други коренни общности. Този лов трябва да отговаря 

на три условия: 

да се извършва традиционно от общността 

да се извършва за осигуряване на препитанието на общността и да допринася за 

това (а не да се извършва предимно с търговска цел) 

да се извършва по начин, който да осигурява в достатъчна степен хуманно 

отношение към животните (като се зачита битът на общността и целта за осигуряване на 

препитание)   

Ако са налице доказателства, че ловът на тюлени се извършва предимно с 

търговска цел, Комисията може да забрани пускането на пазара на тюленови продукти, 

получени от този лов, или да ограничи количеството на продуктите, които могат да бъдат 

пуснати на пазара. Комисията ще извършва предварителни консултации с експерти 

(включително от държавите членки). 

График   

След решението на СТО, на 6 февруари 2015 г. Комисията представи 

предложението си за изменение на съществуващия режим. Европейският парламент и 

Съветът постигнаха съгласиепо компромисен текст през юни 2015 г. 

Парламентът одобри текста чрез гласуване на пленарното заседание от 

8 септември 2015 г., а Съветът го прие на 1 октомври 2015 г. След публикуването му в 

Официален вестник на Европейския съюз регламентът се прилага от 18 октомври 2015 г. 

Регламент относно търговията с тюленови продукти, 1 октомври 2015 г.  

Информация за процедурата в рамките на СТО по забраната на ЕС за търговия с 

тюленови продукти (Европейска комисия)  

 

Източник: страницата на Съвета 

 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10788-2015-ADD-1/bg/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12279-2015-ADD-1-REV-1/bg/pdf
http://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2015/07/08-roaming-charges/
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-44-2015-INIT/bg/pdf
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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Председателство на Съвета на ЕС 

 

 
Люксембург 

1 юли — 31 декември 2015 г. 
 

От 1 юли 2015 г. ротационното шестмесечно председателство на Съвета на ЕС 

преминава в ръцете на Люксембург – една от най-малките, но и най-опитни страни-

членки. Тя ще трябва да се заеме с редица сложни проблеми, някои от които са кризата с 

гръцкия дълг, миграционния натиск, подготовката за конференцията за климата в Париж 

през декември. Попитахме шестимата евродепутати от страната за техните възгледи 

относно предизвикателствата пред новото председателство.  

Жорж Бах (ЕНП) 

Като член на комисията по транспорт за мен е важно четвъртият законодателен 

пакет за железопътния транспорт да бъде финализиран с удовлетворителен резултат за 

компаниите, за клиентите, но също така и за заетите в сектора. Растежът и заетостта са 

главни приоритети в социалната сфера. Очаквам да видя конкретни мерки за младежка 

заетост, но също така предложения за борба с дългосрочната безработица и за 

повишаване на заетостта при жените. 

Франк Енгел (ЕНП) 

Предизвикателствата пред едно люксембургско председателство рядко, да не кажа 

никога, не са били така многобройни и така големи: миграционната криза; гръцката 

криза е в най-острата си фаза; Великобритания иска една Европа, която не съществува и 

заплашва да напусне онази Европа, която познаваме. Ако това не е достатъчно, на 

европейската икономика й липсват инвестиции, динамизъм и растеж. Невъзможно е да се 

оправи всичко това за шест месеца, но да се управлява по най-добрия начин е в съгласие 

с традициите на люксембургските председателства. Трябва да успеем – както често се 

случва, нямаме друг избор. 

Вивиан Рединг (ЕНП) 
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Само чрез прилагане на последователни политики от всички страни-членки можем 

да преодолеем предизвикателствата пред нас. Люксембург трябва да даде нов тласък за 

това. В икономически план, растежът и стабилността могат да дойдат от създаването на 

истински общ цифров пазар, от задълбочаването на икономическия, паричен и финансов 

съюз, както и от сключването на балансирани търговски споразумения. В политически 

план, Люксембург може да демонстрира лидерство в уравновесяването на отношенията 

между Европа и нейните съседи и в даването на твърд отговор на външни заплахи. 

Мади Делво (С&Д) 

Миграцията със сигурност ще бъде едно от главните предизвикателства пред 

люксембургското председателство. Ние отворихме нашите вътрешни граници, сега трябва 

да направим следваща стъпка и да си дадем единна политика спрямо бежанците и 

мигрантите. Цифровият пазар, енергетиката, насърчаването на иновациите и 

креативността в Европа са други големи предизвикателства. Не трябва да забравяме и 

трънливите въпроси за ТПТИ (споразумението за свободна търговия между ЕС и САЩ - 

бел.ред.) и LuxLeaks (за данъчното третиране на компании - бел.ред.). Европа се нуждае 

от нова динамика, основана на повече солидарност. Изградихме икономически съюз, 

макар и не идеален, нека започнем заедно създаването на съюз в полза на гражданите. 

Шарл Гьоренс (АЛДЕ) 

Отдавна е известно, че конференцията за климатичните промени в Париж ще бъде 

основното предизвикателство за люксембургското председателство. Бих искал да видя 

напредък също така по данъчните въпроси и реализиране на Европейския фонд за 

стратегически инвестиции. Успехът на председателството ще зависи от способността му 

да направи ЕС по-единен и последователен. 

Клод Тюрм (Зелени/ЕСА) 

Призвани сме да удържим глобалното затопляне в рамките на 2°C до края на века. 

Люксембургското председателство ще трябва да обедини 28-те страни-членки 

около една амбициозна обща позиция и да поведе делегацията на ЕС на конференцията в 

Париж, за да достигнем до споразумение с нашите партньори по света. Друго 

предизвикателство ще бъде енергийният съюз. Люксембург е в добра позиция да помогне 

за изграждането на силно регионално сътрудничество, каквото имаме с нашите белгийски 

и холандски съседи в рамките на Бенелюкс. 

 

Работната програма на люксембургското председателство включва около 

7 основни теми: стимулиране на инвестициите за насърчаване на растежа и 

заетостта; задълбочаване на социалното измерение на ЕС; управление в 

областта на миграцията, в т.ч. свободата, правосъдието и сигурността; 

съживяване на единния пазар с акцент върху неговото цифрово измерение; 

поставяне на конкурентоспособността на ЕС в глобална и прозрачна рамка; 

насърчаване на устойчивото развитие и засилване на присъствието на ЕС на 

световната сцена. 

 

 

 

Работна програма на люксембургското председателство  

 

Уебсайт на люксембургското председателство 

 
 
 
 

http://www.eu2015lu.eu/en/la-presidence/a-propos-presidence/programme-et-priorites/PROGR_POLITIQUE_EN.pdf
http://www.eu2015lu.eu/en/index.html


Седмичен бюлетин Брой 30 
5 октомври 2015 г. 

 

Народно събрание 

Дирекция „Законодателна дейност и право на Европейския съюз” 
11 

 
 
 
 
 
 

 

Новини от Европейската комисия 

 

 

ЕК представи мерки за създаване на единен пазар на 

капитали 

 

Основната цел е решаването на проблема с недостига на 

инвестиции в Европа чрез увеличаване и разнообразяване на 

източниците на финансиране за европейските предприятия и 

дългосрочни проекти. Комисията също така започна две 

консултации относно фондовете за рисков капитал и обезпечените облигации. 

Крайната цел на Комисията е съюзът на капиталовите пазари да разкрие 

възможности за инвеститорите, да свърже финансите с по-широките сфери на 

икономиката и да спомогне за повишаване на устойчивостта на финансовата система, 

като същевременно се задълбочава интеграцията и се засилва конкуренцията. 

Повече информация за плана и пакета от мерки за съюза на капиталовите пазари 

можете да намерите тук. 
 
 
 
 

Източник: страницата на Представителството на Европейската комисия в 

България 

 

 

 

 

 

Документи на Европейската комисия 
 

Документи на ЕК и Съвета получени в периода септември-октомври 2015 г. 

 
ПОСЛЕДНИ ДОКУМЕНТИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ 

ДОКУМЕНТ СИГНАТУРА ДАТА 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за установяване на позицията, която да се заеме от 
името на Европейския съюз в рамките на Общия съвет на СТО по отношение на искането на 
Съединените щати за дерогация от СТО с оглед удължаване на програмата AGOA  

COM(2015) 
464 

22/09/2015 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно дейността на 
Фондацията за МСФО, ЕКГФО и PIOB през 2014 г. 

COM(2015) 
461 

17/09/2015 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 
въвеждането на спешни автономни търговски мерки по отношение на Република Тунис  

COM(2015) 
460 

17/09/2015 

http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/venture-capital-funds/index_en.htm
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/covered-bonds/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5731_bg.htm
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24889/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24889/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24889/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24858/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24858/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24859/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24859/
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Предложение за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно интегрирането на трайно безработните лица 
на пазара на труда - {SWD(2015) 176 final} 

COM(2015) 
462 

17/09/2015 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позициите, които да бъдат заети от името на 
Европейския съюз в рамките на Подкомитета по търговия и устойчиво развитие и на Комитета 
за асоцииране в състав „Търговия“, създадени със Споразумението за асоцииране между 
Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от 
една страна, и Грузия, от друга страна 

COM(2015) 
456 

16/09/2015 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) 2015/323 от 2 март 
2015 г. относно финансовия регламент, приложим за 11-ия Европейски фонд за развитие 

COM(2015) 
463 

16/09/2015 

Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за присъединяването на Хърватия към Конвенцията от 26 
юли 1995 г., съставена на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за защита на 
финансовите интереси на Европейските общности, Протокола от 27 септември 1996 г., 
съставен на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, към Конвенцията за защита 
на финансовите интереси на Европейските общности, Протокола от 29 ноември 1996 г., 
съставен на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за тълкуване чрез 
преюдициални заключения от Съда на Европейските общности на Конвенцията за защитата на 
финансовите интереси на Европейските общности и Втория протокол от 19 юни 1997 г., 
съставен на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, към Конвенцията за защита 
на финансовите интереси на Европейските общности 

COM(2015) 
458 

16/09/2015 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно упражняването на 
правомощието за приемане на делегирани актове, предоставено на Комисията по силата на 
Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за 
определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и 
за отмяна на Директива 89/106/ЕИО 

COM(2015) 
449 

16/09/2015 

C(2015) 6204 C(2015) 6204 16/09/2015 

C(2015)6203 C(2015) 6203 16/09/2015 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването на Споразумението под формата 
на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство Мароко относно защитата на 
географските указания и наименованията за произход на селскостопанските продукти, 
преработените селскостопански продукти, рибата и рибните продукти и за изменение на 
Eвро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и 
техните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна 

COM(2015) 
446 

15/09/2015 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подписването от името на Европейския съюз 
на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство 
Мароко относно защитата на географските указания и наименованията за произход на 
селскостопанските продукти, преработените селскостопански продукти, рибата и рибните 
продукти и за изменение на Eвро-средиземноморското споразумение за асоцииране между 
Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от 
друга страна 

COM(2015) 
448 

15/09/2015 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Проект на съвместен 
доклад на Съвета и на Комисията за 2015 г. относно изпълнението на обновената рамка за 
европейско сътрудничество по въпросите на младежта (2010—2018 г.) - {SWD(2015) 168 
final}{SWD(2015) 169 final} 

COM(2015) 
429 

15/09/2015 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Годишен доклад до 
органа по освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета относно 
вътрешните одити, извършени през 2014 г. (член 99, параграф 5 от Финансовия регламент) - 
{SWD(2015) 170 final} 

COM(2015) 
441 

15/09/2015 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА 

SWD(2015) 
169 

15/09/2015 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ 

SWD(2015) 
168 

15/09/2015 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването на Споразумението между 
Европейския съюз и Република Перу за премахване на визите за краткосрочно пребиваване.  

COM(2015) 
439 

14/09/2015 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подписването, от името на Съюза, и 
временното прилагане на Споразумението между Европейския съюз и Република Перу за 
премахване на визите за краткосрочно пребиваване 

COM(2015) 
437 

14/09/2015 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подписването, от името на Европейския съюз, 
и временното прилагане на Споразумението между Европейския съюз и Кралство Тонга за 
премахване на визите за краткосрочно пребиваване 
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ПОСЛЕДНИ ДОКУМЕНТИ НА СЪВЕТА 

ДОКУМЕНТ СИГНАТУРА ДАТА 

12533/15 12533/15 02/10/2015 

Позиция на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския 
парламент и на Съвета за определяне на мерки относно единния европейски пазар на 
електронни съобщителни услуги, за изграждане на континентална мрежа и за изменение на 
директиви 2002/20/ЕО, 2002/21/ЕО и 2002/22/ЕО и на Регламент (ЕО) № 1211/2009 и 
Регламент (ЕС) № 531/2012 

10788/15 01/10/2015 

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

3980/15 30/09/2015 

3417-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Общи въпроси) - Дата: 13 октомври 
2015 г. Час: 10,00 ч. Място: European Convention Center Luxembourg (ECCL) 4, Place de l'Europe 
1499 LUXEMBOURG 

3945/15 28/09/2015 

3410-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Конкурентоспособност (вътрешен 
пазар, промишленост, научни изследвания и космическо пространство) - Дата: 1 октомври 
2015 г. Час: 10,00 ч. Място: Люксембург 

12222/15 28/09/2015 

3416-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Външни работи) - Дата: 12 октомври 
2015 г. Час: 10,00 ч. Място: European Convention Center Luxembourg (ECCL) 4, Place de l'Europe 
1499 LUXEMBOURG 

3941/15 25/09/2015 

12330/15 12330/15 24/09/2015 

3 415-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Правосъдие и вътрешни работи) - 
Дата: 8 и 9 октомври 2015 г. Час: 10,00 ч., 10,00 ч. Място: European Convention Center 
Luxembourg (ECCL) 4, Place de l'Europe 1499 LUXEMBOURG 

3900/15 23/09/2015 

3414-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Транспрот, телекомуникации и 
енергетика) - Дата: 8 октомври 2015 г. Час: 9,00 ч. Място: European Convention Center 
Luxembourg (ECCL) 4, Place de l'Europe 1499 LUXEMBOURG 

3817/15 23/09/2015 

12238/15 12238/15 23/09/2015 

Позиция на Съвета на първо четене с оглед приемането на ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно пакетните туристически пътувания и свързаните 
пътнически услуги, за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2011/83/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 90/314/ЕИО на Съвета - Приета 
от Съвета на 18 септември 2015 г. 

9173/15 22/09/2015 

3413-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Икономически и финансови въпроси) 
- Дата: 6 октомври 2015 г. Час: 10,00 ч. Място: European Convention Center Luxembourg (ECCL) 
4, Place de l'Europe 1499 LUXEMBOURG 

3846/15 21/09/2015 

3411-то заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Правосъдие и вътрешни работи) - 
Дата: 22 септември 2015 г. Час: 14,30 ч. Място: Брюксел 

12065/15 21/09/2015 

12071/15 12071/15 21/09/2015 

3412-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Заетост, социална политика, 
здравеопазване и потребителски въпроси ) - Дата: 5 октомври 2015 г. Час: 10,30 ч. Място: 
European Convention Center Luxembourg (ECCL) 4, Place de l'Europe 1499 LUXEMBOURG 

3814/15 18/09/2015 

3411-во заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Правосъдие и вътрешни работи) - 
Дата: 22 септември 2015 г. Час: 14,30 ч. Място: СЪВЕТ СГРАДА JUSTUS LIPSIUS Rue de la Loi 
175, 1048 BRUXELLES 

3797/15 18/09/2015 

11964/15 11964/15 17/09/2015 

3410-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Конкурентоспособност (вътрешен 
пазар, промишленост, научни изследвания и космическо пространство) - Дата: 1 октомври 
2015 г. Час: 10,00 ч. Място: European Convention Center Luxembourg (ECCL) 4, Place de l'Europe 
1499 LUXEMBOURG 

3715/15 15/09/2015 

12016/15 12016/15 15/09/2015 

3409-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Околна среда) - Дата: 18 септември 
2015 г. Час: 10,00 ч. Място: Брюксел 

11865/15 14/09/2015 
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Актове, публикувани в Официален вестник на 
Европейския съюз 
 

Дата L (Законодателство) C (Информация и известия) 

05/10/2015   C328 

03/10/2015 L258 C327 

02/10/2015 L257 C324 C325 C326 

01/10/2015 L256 C323 C323A 

30/09/2015 L253 L254 L255 C322 
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