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Тема на седмицата 
 

 
 

 

„Няма да бъдем отровени от 
тези престъпници“: ЕП почита 

жертвите в Париж 
 

 
 

Депутати и служители в Европейския 

парламент изпяха френския химн и почетоха с 
минута мълчание жертвите на терористичните 

актове в Париж на кратка церемония на 17 
ноември 2015 г. в пленарната зала на ЕП в 

Брюксел. „Атентатите в Париж бяха нападение срещу нашите свободи, нападение срещу 
нашите европейски ценности и нашия начин на живот, нападение срещу всички нас“, 

заяви председателят на Парламента Мартин Шулц. „В мъката си ние европейците стоим 
рамо до рамо с френския народ“.  

Г-н Шулц се обяви против промени в европейския подход към кризата с мигрантите 

вследствие на атентатите: „Няма да си позволим да бъдем отровени от злъчта на тези 
престъпници. Ако започнем да подозираме бежанците от Сирия, ние поставяме в общия 

куп жертвите и убийците, а точно това искат те“. „Повече от всякога ние ще бъдем 
толерантни и човечни, ще се борим да защитим начина си на живот и отворените си 

общества“, каза още той. 
На церемонията в Парламента присъстваха също така председателят на 

Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, ръководителката на външната политика на ЕС 
Федерика Могерини и френският държавен секретар по европейските въпроси Арлем 

Дезир. 

 
 

 
 

Източник: страницата на Европейския парламент 
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Събития в Народното събрание 

Събития от изминалата седмица 

 

 
Съветът на Европа и неговата Парламентарна асамблея трябва да бъдат начело в 

консолидирането на усилията на международната общност за отстраняване на 
тероризма, заяви Цецка Цачева пред участниците в заседанието на Постоянната 

комисия на ПАСЕ 

 
Съветът на Европа и неговата Парламентарна асамблея трябва да бъдат начело в 

консолидирането на усилията на международната общност за отстраняване на тероризма. 
Това заяви председателят на Народното събрание Цецка Цачева пред участниците 

в заседанието на Постоянната комисия на Парламентарната асамблея на Съвета на 
Европа, на което българският парламент е домакин. 

По предложение на председателя на ПАСЕ Ан Брасьор, която откри заседанието, 
парламентаристите почетоха с минута мълчание паметта на жертвите от терористичните 

актове срещу Франция, Русия, Тунис и Турция. 

Председателят на парламента подчерта, че днес девизът ни „Съединението прави 
силата“ е актуален повече от всякога. Това е и девизът на българското председателство 

на Комитета на министрите на Съвета на Европа, посочи Цецка Цачева. Вярвам, че всички 
заедно ще успеем да се справим с предизвикателствата на времето, в което живеем, а 

българското председателство ще допринесе активно за това, добави тя. 
В ситуация, когато Европа се сблъсква с остри проблеми и предизвикателства, 

България за втори път поема председателството на Съвета на Европа, подчерта 
председателят на Народното събрание. Сложната обстановка изисква от нас да 

препотвърдим целите на Съвета на Европа, ценностите и принципите на европейското 

единство и сътрудничество и в съответствие с тях да решаваме възникналите проблеми, 
добави Цецка Цачева. 

Председателят на парламента заяви, че ПАСЕ трябва да играе своята активна роля 
като форум за диалог на континента между депутатите от страните от Европейския съюз и 

тези от останалите европейски страни. Нещо повече, в Съвета на Европа има и 
неевропейски страни, които са партньори за демокрация, чието участие е особено ценно 

за изграждането на доверие и сигурност в съседните страни, подчерта Цецка Цачева. 
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През тази година ние отбелязваме 40 години от подписването на Заключителния 

акт от Хелзинки, чиито решения станаха основа на съвременните международни 

отношения, отбеляза председателят на парламента. Ненарушимостта на границите, 
решаването на конфликтите с мирни средства и с преговори, сътрудничеството между 

държавите в дух на добронамереност нямат алтернатива, заяви Цецка Цачева. 
Тя отбеляза, че в рамките на българското председателство на Съвета на Европа се 

планира  Народното събрание да домакинства Международна конференция на тема 
„Демократичната сигурност – основана на европейското единство и сътрудничество“. Да 

участват във форума са поканени председателите на комисиите по външна политика на 
държавите-членки на Съвета на Европа и представители на ПАСЕ. 

Сред другите ни приоритети са запазването на медиите от външно влияние, 

защитата на правата на децата и разширяване на достъпа до култура на младите хора, 
отбеляза Цецка Цачева. Това са теми, по които ПАСЕ има приети редица документи, които 

ние подкрепяме и смятаме, че те не трябва да останат само на хартия, подчерта тя. 
През периода на председателството планираме да организираме Международна 

конференция “Нашата Европа: Как да живеем заедно в 21 век – въпросът с миграцията” с 
участието на младежките организации на пан-европейските политически партии и в 

сътрудничество със Съвета на Европа, както и Международна конференция „Защита на 
правата на децата бежанци” в сътрудничество с представителството на УНИЦЕФ, посочи 

председателят на Народното събрание. 

В изказването си при откриването на заседанието председателят на ПАСЕ Ан 
Брасьор подчерта, че извършените терористични актове срещу Франция, Русия, Тунис и 

Турция са варварски актове, които не само разрушават живот, но и са атака срещу 
нашите общи ценности. Тя призова парламентаристите за общи действия срещу 

тероризма и заяви, че демокрацията и върховенството на закона трябва да победят. 
Ан Брасьор посочи, че тероризмът застрашава истинските корени на демокрацията 

и фундаменталните ценности, които защитава Съветът на Европа и членовете му трябва 
да защитят демокрацията. За да направим това, трябва да превъзмогнем политическото 

разделение, да се съсредоточим върху корените на екстремизма и радикализацията, 

подчерта тя и добави, че трябва да се отрече омразата, дискриминацията и 
нетолерантността. 

Европейското семейство трябва да бъде единно и да докаже, че може да се бори с 
тероризма в съответствие с политиките на Съвета на Европа, заяви председателят на 

ПАСЕ. 
Ан Брасьор приветства приоритетите, които си поставя българското 

председателство на Съвета на Европа. Тя подчерта значението на акцентирането върху 
правата на децата и разширяването на достъпа до култура на младите хора, защото 

културата е основният отговор на радикализацията. Председателят на ПАСЕ заяви, че 

съхраняването на медиите от външни влияния също има много важно значение, защото 
медиите са тези, които осигуряват свободни и демократични избори. 

България, както и нейните съседи, се намират на пътя на миграцията, посочи по 
време на изказването си Ан Брасьор. Смятам, че трябва да засилим сътрудничеството и 

солидарността между всички страни, включително и с тези от Западните Балкани, 
независимо дали са членове на ЕС или не, подчерта тя. 

Около 60 парламентаристи от страните-членки на Съвета на Европа участват в 
заседанието на Постоянната комисия в София. Постоянната комисия на ПАСЕ действа от 

името на Асамблеята между пленарните сесии. Тя включва председателят и заместник-

председателите на Асамблеята, председателите на политически групи, ръководителите на 
национални делегации и председателите на комисии. 
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Предстоящи събития  
 

01/12/2015 
00:00 Заседание на Комисия по образованието и науката  

01/12/2015 

10:00 Заседание на Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения  
01/12/2015 

11:00 Пленарно заседание (извънредно заседание) 
02/12/2015 

09:00 Пленарно заседание  
03/12/2015 

09:00 Пленарно заседание  
03/12/2015 

14:30 Заседание на Комисия по околната среда и водите  

04/12/2015 
09:00 Пленарно заседание  

04/12/2015 
11:00 Парламентарен контрол 

 
 

Годишна работна програма   

 

 
 

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

 

Новини от България свързани с ЕС 
 

Българските кандидати за висшата юрисдикция на ЕС ще се 
излъчват по нов ред 

 
Правителството реши, че е необходимо да се предвидят изцяло 

нов ред и правила за излъчването на български кандидати за висшата 

юрисдикция на Европейския съюз, съобщава правителствената 
пресслужба. Затова Министерският съвет отмени ПМС №214/2010 г. 

за създаване на процедура за провеждане на избор на кандидат за 
съдия и за генерален адвокат в Съда на Европейския съюз и за съдия 

в Общия съд. 
В хода на проведените през тази година две процедури по избор на кандидат за 

генерален адвокат се откроиха многобройни слабости и несъвършенства на сега 
действащата уредба, които до голяма степен затрудняват полезното постигане на целите, 

към които е насочен установеният ред на избор. 
 

 

http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2338/sittings/ID/7891
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2342/sittings/ID/7889
http://www.parliament.bg/bg/plenaryprogram/ID/880
http://www.parliament.bg/bg/plenaryprogram/ID/881
http://www.parliament.bg/bg/plenaryprogram/ID/881
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2341/sittings/ID/7890
http://www.parliament.bg/bg/plenaryprogram/ID/881
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycontrol/ID/601
http://www.parliament.bg/pub/EUBUL/Dokladi2009.pdf
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Източник: Europe.bg 

 

 
 

Новини от европейските институции  

Събития от изминалата седмица в европейските институции 

 
Седмицата в Европейския парламент  

 

Справедливо данъчно облагане: 
мултинационални компании дават обяснения в 

ЕП 
 

По оценки на Комисията избягването на 
данъци и данъчните измами водят до 1 трлн. евро 

годишни загуби за бюджетите на страните в ЕС. 
Скандалът с данъчните постановления в Люксембург 

показа как някои страни се опитват да предложат 

възможно най-привилегировани условия на големите корпорации. На 16 ноември 2015 г. 
представители на мултинационални компании идват в ЕП, за да разяснят своята гледна 

точка относно предлаганите от депутати промени за по-прозрачно и справедливо данъчно 
облагане.  

Сред 11-те компании, които изпращат свои представители на изслушването в 
Парламента, са гиганти като Amazon, Coca-Cola, IKEA и McDonald's. Целта на заседанието 

е да се чуе гледната точка на бизнеса за препоръките на специалната комисия на ЕП, 
които ще бъдат гласувани в пленарна зала в края на ноември 2015 г. 

Подготвеният след осем месеца работа доклад призовава мултинационалните 

компании да плащат данъци там, където реализират печалбите си, и определя като 
вредна надпреварата между страните-членки да предлагат най-ниски корпоративни 

данъци. 
Депутатите бяха поканили от самото начало мултинационалните компании да 

изразят становища, но много от тях отказаха. Сега те имат последен шанс да дадат своя 
принос в дискусията. 

Корпоративното данъчно облагане: неадекватно и несправедливо? 
„Настоящата система на норми за корпоративно данъчно облагане не отговаря на 

заложените цели и е несправедлива. Някои компании губят, а други печелят, като се 

крият зад различни национални правила“, заяви председателят на Европейската комисия 
Жан-Клод Юнкер на заседание на специалната комисия в ЕП през септември. Той 

подчерта също така, че борбата с данъчните измами е един от приоритетите на 
ръководената от него институция. 

През октомври 2015 г. Комисията обяви, че споразуменията в данъчната област, 
предложени на Фиат и Старбъкс от съответно Люксембург и Холандия, представляват 

незаконна държавна помощ. Съавторката на доклада на ЕП за данъчните постановления 
Елиза Ферейра (С&Д, Португалия) приветства решението. „Тези два случая доказаха, че 

конкуренцията в данъчната област между страни-членки, борещи се да привлекат 

компании и печалби, е нещо обичайно в ЕС“, посочи тя. 
Маркус Фербер (ЕНП, Германия) е убеден, че автоматичният обмен на информация 

за данъчните постановления може до голяма степен да реши проблема и да откаже 
страните-членки от идеята да подкопават данъчните приходи на други страни. В същото 

https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/d7a22fed-84c2-4b02-a03e-661b6a092600/Corporations%20invited_16NOV15_091115.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/content/20151023IPR99008/html/Fairer-corporate-taxes-Special-Committee-on-Tax-Rulings-votes-recommendations
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/1e87b478-1d2c-4386-8726-657cfd114d93/Corporations%20invited_170715.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/content/20151023IPR99008/html/Fairer-corporate-taxes-Special-Committee-on-Tax-Rulings-votes-recommendations
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/content/20151021IPR98611/html/Key-MEPs-Verdicts-tax-rulings-Starbucks-and-Fiat-show-transparency-is-needed
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време предлаганите строги законодателни мерки в тази сфера бяха смекчени от 

правителствата в ЕС. „Защо страните-членки ясно отказват на Комисията достъп до 

данните? Крият ли те нещо?“, не крие разочарованието си г-н Фербер. 
 

 
Външният министър на Германия: преговорите за Сирия ни 

дават надежди 
 

„Няма лесни рецепти в борбата с тероризма“, заяви 
германският външен министър Франк-Валтер Щайнмайер в 

дискусия в комисията по външни работи на ЕП на 16 ноември 

2015 г., която се съредоточи върху последствията от атентатите в 
Париж. Той изрази надежда от консултациите във Виена за бъдещето на Сирия, но 

подчерта, че е рано за „оптимизъм или еуфория“. Председателят на парламентарната 
комисия Елмар Брок (ЕНП, Германия) настоя по време на дискусията, че „бежанците са 

жертви на терора, а не са част от него“.  
Г-н Щайнмайер наблегна на нуждата за намиране на политическо решение на 

кризата в Сирия, като заяви, че „само военни действия няма да бъдат достатъчни за 
преодоляването на проблема“. Той подчерта, че преговорите във Виена са успели да 

съберат заедно САЩ и Русия, както и Иран и Саудитска Арабия, и са очертали пътната 

карта към примирие. 
„Опозицията и сирийската армия не трябва да се броят едни срещу други повече; 

иначе на тях няма да им останат сили в битката с „Ислямска държава“ и Ал-Нусра“, заяви 
германският външен министър. „След шест месеца трябва да бъдат номинирани членовете 

на преходно правителство, а след 18 месеца би трябвало да има избори“, добави той. 
Препятствията по пътя към мир 

В дискусията депутатите изтъкнаха редица трудности пред преодоляването на 
текущата криза. Хавиер Нарт (АЛДЕ, Испания) попита: „Как можем да се борим с 

„Ислямска държава“, ако военните стратези казват, че им трябват пет години и 

половина?“ Такис Хаджигеоргиу (ЕОЛ/СЗЛ, Кипър) посочи, че Турция се бори с 
пешмергите, а Европа подкрепя и двете страни. 

Барбара Лохбилер (Зелени/ЕСА, Германия) приветства пътната карта за Сирия, но 
изтъкна, че споровете относно бъдещето на Башар Асад не са разрешени: „Ние сме 

изправени пред много сериозни военни престъпления, отговорните за които не могат да 
се измъкнат безнаказано“. 

Шенген и атентатите в Париж 
Във връзка с терористичните актове в Париж Мишел Алио Мари (ЕНП, Франция) 

постави въпроса дали не е време за прилагане на практика на чл. 222 от Договора за 

функциониране на ЕС, според който ЕС и страните-членки ще действат солидарно в 
случай на терористично нападение над страна-членка. „Това може би е моментът да 

дадем тласък на целия въпрос за европейските отбранителни сили“, каза тя. 
Според Афзал Хан (С&Д, Великобритания) „много мюсюлмани в Европа се 

страхуват сега от репресии и още дискриминация“. „Трябва да се направи повече, за да 
се осигури безопасността на външните граници и да се споделя разузнавателна 

информация по-ефективно“, настоя той. 
Редица депутати повдигнаха въпроса за комуникацията между правораздателните 

органи на страни в Шенгенското пространство. „Защо германската полиция не уведоми 

френските власти за кола от Черна гора, която според данните е била задържана преди 
седмица на австрийската граница пълна с оръжия и отправила се в посока към Париж?“, 

попита Чарлс Танък (ЕКР, Великобритания). 
Джеймс Карвър (ЕСПД, Великобритания) отбеляза липсата на достъчно гранични 

проверки“ и зададе въпроса дали атентатите в Париж „на практика не означават край на 
Шенген и на ключовия принцип за свобода на придвижване на хората“. 

http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/content/20151022IPR98803/html
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Британският референдум: „Никой не печели, ако 

Великобритания напусне ЕС“ 

 
Вън или вътре? Великобритания планира да подложи на 

референдум въпроса за членството си в Европейския съюз, 
след като осъществи преговори за промени в основните 

договори. Делегация на комисията на ЕП по конституционни 
въпроси отиде в Лондон на 16 и 17 ноември 2015 г., за да 

обсъди темата с министри, депутати в британския парламент и неправителствени 
организации. Разговаряхме с председателката на комисията Данута Хюбнер за 

резултатите от визитата.  

Какви са впечатленията Ви от посещението в Лондон? 
Значението на тази визита се заключава във факта, че ние разговаряхме с всички 

слоеве на публичната власт, както и с хора от политическите партии. 
Тук не става въпрос за нещата, които са в дневния ред на преговорите. Проблемът 

се крие много по-дълбоко. Мисля, че британците в действителност търсят своята 
идентичност. Те искат да се идентифицират в контекста на Европа. 

Основното послание, което получихме от евроскептиците, е, че резултатът от 
преговорите е без значение – какъвто и да бъде той, те са против. От лейбъристите 

чухме, че независимо от резултата от преговорите, те ще гласуват за оставане в ЕС. Това 

също показва колко разединяващ е въпросът и колко е разделено обществото. 
Проблемът, който ме вълнува, е до каква степен резултатът от преговорите ще има 

значение за референдума. Това е важно за нас, защото правенето на отстъпки е процес, 
който също има своята цена. Но ние имаме дълга история на водене на преговори и 

обикновено намираме решение, така че мисля, че ще намерим решение и в този случай. 
Според социологическите проучвания референдумът ще бъде много оспорван. Кои 

фактори смятате, че ще определят резултата от него? 
Голямата неизвестна, която може да повлияе на референдума и да го направи 

много оспорван, е настоящата ситуация със сигурността в Европа и света. Стана ясно от 

дискусиите, че сигурността е въпрос номер едно, а икономиката е по-малко важна. Чухме 
много критики за начина, по който подхождаме към кризата с мигрантите и бежанците. 

Бяхме изненадани, че на Европа се гледа като на отрицателен фактор. Ние много добре 
знаем, че по въпросите на сигурността, на тероризма и на кризата с бежанците няма да се 

справим поединично, но дори и ако сме заедно, ако не покажем солидарност, въпросите 
няма да бъдат разрешени. 

Каква ще бъде ролята на Европейския парламент в предстоящите преговори? 
От правна гледна точка Парламентът има пълноценно участие в процеса. 

Основната му роля е в одобрението на резултата от преговорите. Това не може да стане 

без Парламента. 
Ние искаме британците да останат. Ясно заявихме, че никой няма да спечели, ако 

Великобритания напусне Европейския съюз. Затова нашето послание е силно – „Искаме 
да останете с нас, но вие решавате. Но помислете дългосрочно и помислете за околния 

свят и дали не е по-добре да бъдете в по-голяма Европа. Европа дори и с Великобритания 
е малък континент.“ 
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Био храните: по-здравословни от обикновените храни? 

 

Био храните стават все по-популярни, но какви са ползите за 

здравето от тях? Експерти и евродепутати обсъждаха темата на 

изслушване, организирано от отдела за оценка на научно-
техническите алтернативи в Парламента на 18 ноември 2015 г. Според 

представените данни ще са необходими още изследвания за 
установяване на хранителните ползи от био храните.  

Био храните по определение се основават на селскостопански практики, които не 
причиняват вреди на околната среда и не са опасни за човешкото здраве или за 

растителни и животински видове. Дадени продукти могат да бъдат наричани „био“, ако 
95% от техните съставки са с био характер. 

Парламентът работи по промени в правилата за етикетирането на био храни, като 

идеята на водещите депутати по темата е да се засилят и подобрят проверките на място, 
за да се избегнат измамите с био храни. 

Ползите от био храните 
Заседанието, организирано от отдела за оценка на научно-технологичните 

алтернативи в ЕП, бе председателствано от Момчил Неков (С&Д, България), който заяви, 
че „био земеделието трябва да получи повече внимание в публичния дебат, тъй като то 

представлява инвестиция в общественото здраве“. 
Според повечето експерти, взели участие в дискусията, установяването на 

конкретните ползи от био храните изисква допълнителни изследвания. „Липсват 

доказателства, че био културите имат по-голяма хранителна ценност от традиционните 
култури“, заяви Бернхард Вацъл от Института „Макс Рубнер“ в Германия. В същото време 

Аксел Мия от Шведския университет за селскостопански науки и Йоханес Кал от 
холандската асоциация за качеството на храните и здравето изтъкнаха, че хората, които 

купуват био храни, обикновено потребяват повече плодове, зеленчуци, пълнозърнести 
храни и ядки, което е полезно за тяхното здраве. 

Ева Рембялковска от Университета за природни науки във Варшава обясни, че се 
наблюдават „съществени различия“ в хормоналната и имунната системи на животни, 

хранени с био храни и с традиционни храни, като различията са особено видими от 

следващото поколение. Изследванията на животни показват, че тези, които се хранят с 
био продукти, имат по-добри размножителни способности, по-малка смъртност при 

раждане и по-добра имунна защита, заяви г-жа Рембялковска. Тя също така посочи, че 
ако им бъде даден избор, плъховете по-често избират био храни. 

 
 

 
Детската бедност в Европа: ЕП изисква повече мерки относно проблема 

 

 
Бедността е ежедневна реалност за твърде много деца в Европа – над една четвърт 

от малолетните в целия ЕС са изложени на риск от изпадане в бедност, в България делът 
на тези деца е над 45%. На 24 ноември Европейският парламент прие доклад, приканващ 

страните-членки да положат повече усилия в борбата с детската бедност и социалното 
неравенство. Текстът бе гласуван с 569 гласа за, 77 гласа против, а 49 депутати се 

въздържаха. Разгледайте картата за повече данни за обхвата на проблема.  
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Според Конвенцията на ООН за правата на детето на всички деца трябва да бъдат 

гарантирани правото на обучение, достъпа до здравеопазване, правото на подслон, 

свободно време и адекватно хранене. На практика нещата изглеждат много различно. 
Според Евростат през 2014 г. около 26 млн. души на възраст под 18 години са 

били заплашени от бедност и социално изключване. Това представлява 27,7% от децата в 
ЕС. 

Най-лоша е ситуацията в Румъния (делът на децата, изложени на риск от бедност, 
е 51%), България (45,2%) и Унгария (41,4%), а най-нисък е рискът за децата в Дания 

(14,5%), Финландия (15,6%) и Швеция (16,7%). 
Проблемът с недохранването сред децата също се разраства. Според УНИЦЕФ в 

Естония, Гърция и Италия делът на децата, които не могат да си позволят да ядат месо 

или риба всеки втори ден, се е удвоил от началото на кризата през 2008 г. 
Различните лица на детската бедност 

Бедността не е само въпрос на пари. Освен неспособността за посрещане на 
основни нужди на децата като храна, облекло и подслон, тя е свързана и със социалната 

изолация и липсата на достъп до здравеопазване и образование. 
Децата, живеещи само с един родител, особено със самотни майки, са изложени на 

по-голям риск от изпадане в бедност. 
Докладът на ЕП 

Депутатите в Европейския парламент приеха резолюция във вторник, която 

настоява децата да бъдат приоритет в политиката на страните-членки. Те също така 
препоръчаха на правителствата на страните в ЕС да гарантират на всички деца достъп до 

безплатно, приобщаващо и качествено обществено образование във всяка възраст. 
Според авторката на доклада Инеш Крищина Зубер (ЕОЛ/СЗЛ, Португалия) 

„политиката на икономии създаде настоящата ситуация, а тя продължава да се влошава“. 
Тя призовава страните в ЕС да осигурят „достъп до образование, здравеопазване и 

социално осигуряване на децата и техните семейства“ и да „вземат мерки срещу 
безработицата, да подобрят сигурността на работните места и да насърчават 

изграждането на родителски социално-образователни мрежи, балансираното хранене и 

адекватна политика за настаняване.“ 
 

 
Миграция и заетост: Парламентът прие бюджета на ЕС за 2016 г. 

 
В сряда, 24 ноември 2015 г. Парламентът прие бюджетът на ЕС за 2016 г. В него се 

включват 155 млрд. евро в бюджетни кредити и 143,9 млрд. в кредити за плащания, 
както беше договорено между ЕП и Съвета на 14 ноември. Парламентът осигури възможно 

най-много средства за миграция и бежанци, малки и средни предприятия, студенти и 

програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“.  
След като на същия ден Съветът официално одобри споразумението и Парламентът 

прие бюджета с 516 гласа „за“, 179 „против“ и 8 „въздържал се“. Председателят на ЕП 
Мартин Шулц подписа бюджета, с което той официално влезе в сила. 

Бежанци и миграция  
Парламентът гарантира, че всички ресурси, които са на разположение в 

многогодишната финансова рамка на ЕС (МФР), ще бъдат използвани за справяне с 
настоящата бежанска и миграционна криза. За справяне с тази криза, обаче е 

необходимо участието, както на страните членки, така и на държавите в близост до 

конфликтите, от които мигрантите бягат. Споразумението включва 1.6 млрд. евро повече 
от първоначалното предложение на Комисията и отговаря на повечето искания на 

Парламента. Има и допълнителни 34 млн. евро за моментално изпълняване на 
обещанието за финансова подкрепа за Турция, което беше дадено по време на срещата 

на върха в Ла Валета на 11 и 12 ноември 2015 г. 

https://www.unicef.bg/assets/CRC_Materials/CRC_bg.pdf
http://bit.ly/1QNl1ZI
http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/rc12-eng-web.pdf
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Парламентът гласува отделно изменение на бюджета за настоящата година. Той 

настоява страните членки да използват допълнителните 2.3 млрд. евро, дошли от глоби 

за нелоялна конкуренция и по-високи от очакваните мита, за недостиг за същата сума в 
Доверителния фонд за Африка (предвиден за борба с първопричините за миграцията) и 

Доверителния фонд за Сирия (за помощ за бежанците и мигрантите във и близо до 
Сирия). 

Конкурентоспособност и заетост 
Засилването на конкурентоспособността на ЕС е приоритет на Парламента. Това 

намира изражение в допълнителни средства за малките и средни предприятия (14.3 млн. 
евро), финансиране за „Хоризонт 2020“ за компенсиране на парите, които бяха 

пренасочени от него към плана „Юнкер“ (31.8 млн. евро) и за програмата за обмен на 

студенти „Еразъм+“ (6.6 млн. евро). 
Парламентът също така успя да убеди Съвета и Комисията да продължат и през 

2016 г. инициативата за младежка заетост, която в момента се преразглежда, както и да 
ограничат неплатените европейски сметки до устойчиво ниво.   

 
 

Парламентът призовава за реформа на корпоративното данъчно облагане 
 

В резолюция, гласувана в сряда 25 ноември 2015 г., ЕП представя идеите си 

относно как корпоративното данъчно облагане в Европа да стане по-справедливо. 
Евродепутатите искат мултинационалните компании да дават отделни финансови 

отчети за всяка страна, въвеждане на обща, консолидирана данъчна основа, общи 
определения на данъчните условия и повече прозрачност и отчетност за данъчните 

сделки на страните от ЕС.  
Резолюцията, изготвена от Елиза Ферейра (С&Д, Португалия) и Михаел Тойрер 

(АЛДЕ, Германия), беше приета с 508 гласа „за“, 108 „против“ и 85 „въздържал се“. 
Евродепутатите смятат, че мултинационалните компании следва да плащат 

данъците си там, където е създадена стойността. Те вярват също така, че днешната 

данъчна конкуренция е вредна, тъй като води до агресивно данъчно планиране и 
укриване на данъци без никаква договорена рамка. В допълнение към загубата на 

постъпления в хазната, също така не е честно големите фирми да не плащат почти 
никакви данъци върху приходите си, докато малките и средни предприятия, както и 

гражданите, плащат в пълен размер. 
Финансови отчети за всяка страна, обща, консолидирана данъчна основа  

Парламентът препоръчва въвеждането на задължителни финансови отчети за 
мултинационални компании във всяка страна, като тези отчети трябва да включват 

всички реализирани печалби, платени данъци и получени субсидии. Той настоява и за 

въвеждането на ясни определения на „икономическо значение“ и други фактори, които са 
определящи за корпоративните данъци. 

Има нужда и от общо разбирателство относно това какво е разрешено по 
отношение на данъчните споразумения и предварителните споразумения за 

ценообразуване при трансфери (как се оценяват транзакции в рамките на една и съща 
компания). Най-добрият начин за постигане на това е чрез слагане на край на 

преференциалните режими, несъответствията между националните данъчни системи, 
както и въвеждането на обща европейска консолидирана данъчна основа (CCCTB). Това 

би елиминирало повечето от факторите, които водят до подкопаването на данъчната база 

на страните от ЕС. 
Прозрачност 

Евродепутатите призоваха страните членки систематично да споделят своите 
данъчни споразумения и друга данъчна информация, която има влияние върху другите 

страни членки. Те настояват Европейската комисия също да получава тази информация и 

http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/efsi/index_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_bg.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1176&langId=bg
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/relaunch_ccctb_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/content/20151022IPR98803/html/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%A1%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8A%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%B5-%E2%80%9E%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%E2%80%9C
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да има възможност да изпълнява пълноценно своята роля на антимонополен орган, както 

в случаите със „Старбъкс“ и „Фиат“. 

По-добра защита на информаторите  
Според текста, вътрешните информатори, чиито разкрития са от обществен 

интерес, трябва да получават по-добра защита. Той подчертава, че разкритията 
„Люкслийкс“ бяха направени от разследващи журналисти на основата на информация, 

предоставена от бившия служител Big Four Антоан Делтур, който в момента е подсъдим в 
Люксембург. 

 
 

Източник: страницата на Европейския парламент 

 

 

 

Седмицата в Съвета  

 

 

 

ЕС на конференцията в Париж по 

изменението на климата 

 

На 30 ноември ЕС ще участва в 21-вата 

конференция на страните (или COP 21) — 
годишната среща на над 190 държави, 

предприемащи действия за борба с 
изменението на климата. 

Конференцията ще има за задача да се 
постигне глобално правно обвързващо 

споразумение относно изменението на климата. Основната цел ще бъде глобалното 
затопляне да се задържи под 2°C. 

ЕС ще се представлява от председателя на Европейския съвет Доналд Туск и 

председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер. 
ЕС играе важна роля в международните преговори по въпросите на климата и е 

набелязал стриктни цели във връзка с международното споразумение в областта на 
изменението на климата — главно постигане на ясни, справедливи и амбициозни цели и 

споделяне на отговорността от всички държави. 
 

 
 

Източник: страницата на Съвета 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5880_bg.htm
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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) 
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 
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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
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Новини от Европейската комисия 

 

 
ЕК: Независимостта на съдебната система е 

крайъгълен камък на всяко демократично общество 
 
Във връзка с появилите се публикации, че 

Европейската комисия е изразила позиция по процесите, 

които текат в българската съдебна система, и зачестилите 
въпроси за тяхната достоверност, говорителят на ЕК за 

върховенството на закона и Хартата за фундаменталните 
права Кристиян Виганд заяви следното: 

"Независимостта на съдебната система е 
крайъгълен камък на всяко демократично общество. Механизмът за сътрудничество и 

проверка преценява напредъка на България в областта на съдебната реформа и борбата 
срещу корупцията и организираната престъпност, използвайки редица индикатори.  

Ролята на Европейската комисия не е да влиза в дискусии как всяка страна-членка 

следва да организира независимо разследване на индивидуални случаи. Това, което е от 
значение за нас е независимостта на съдебните процедури, които ние наблюдаваме 

редовно  в рамките на Механизма за сътрудничество и проверка. Следващият доклад в 
рамките на Механизма ще бъде публикуван в началото на следващата година.  

 
 
 
 

Източник: страницата на Представителството на Европейската комисия в 
България 

 

 

 

 
Инициативи на ЕС 
  
 

Режисьорът на филма носител на награда LUX: „Мустанг“ е за стремежа към 

свобода 
 

„Исках да разкажа какво е да си жена – един остър и неотложен въпрос в случая с 

Турция“, заяви Дениз Гамзе Ергювен, режисьор на филма „Мустанг“, спечелил кино 
наградата LUX на Европейския парламент за 2015 г. На церемония в Страсбург на 24 

ноември г-жа Ергювен получи наградата от председателя на ЕП Мартин Шулц. В интервю 
след това тя посочи, че „в основата на филма е стремежът към свобода“.  

Сюжетът на „Мустанг“ проследява живота на пет сестри в Турция, които са решени 
да пресекат границите, наложени им от консервативните традиции. 
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Дениз Гамзе Ергювен е родена в Турция, но е прекарала детството си във Франция. 

Нейният филм е копродукция на Франция, Германия и Турция и по думите й „той е 

обединил екип, който е превъплъщение на Европа“. 
На кратката церемония в пленарната зала в Страсбург Мартин Шулц изтъкна 

значението на наградата: „В момент, в който враговете на плурализма се борят да 
унищожат нашата култура чрез бруталност, ние трябва да защитаваме нашето 

разнообразие.“ 
Научете повече за филма от видео интервюто с г-жа Ергювен. 

Все още можете да гласувате онлайн за своя фаворит измежду трите филма, които 
се състезаваха за наградата LUX тази година. Освен „Мустанг“ в надпреварата бяха и 

филмите „Медитеранеа“ (за мигранти от Африка, търсещи по-добър живот в Европа) и 

„Урок“ (за българска учителка, изправена пред финансови трудности). 
Един от гласувалите ще бъде поканен да присъства на филмовия фестивал в 

Карлови Вари (Чехия) през юли 2016 г. 

 
 

Източник: страницата на Европейския парламент 

 
 
 
 

Документи на Европейската комисия 
 

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

 
ПОСЛЕДНИ ДОКУМЕНТИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ 

ДОКУМЕНТ СИГНАТУРА ДАТА 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно финансовите 

инструменти, подкрепени от общия бюджет съгласно член 140, параграф 8 от Финансовия 

регламент към 31 декември 2014 г. - {SWD(2015) 206 final} 

COM(2015) 

565 
13/11/2015 

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА съгласно член 294, параграф 7, буква в) от Договора за 

функционирането на Европейския съюз относно измененията, внесени от Европейския 

парламент в позицията на Съвета във връзка с предложението за РЕГЛАМЕНТ НА 

ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Протокол № 3 относно статута на 

Съда на Европейския съюз 

COM(2015) 

569 
12/11/2015 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА относно прилагането на Регламент (ЕС) № 479/2013 от 
13 май 2013 г. за освобождаване от изискването за подаване на обобщени декларации за 

въвеждане и за напускане за съюзни стоки, придвижвани през коридора Neum  

COM(2015) 

561 
11/11/2015 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно усилията на 

държавите членки през 2013 г. за постигане на устойчив баланс между риболовния капацитет 

и възможностите за риболов 

COM(2015) 

563 
11/11/2015 

СЪОБЩЕНИЕ 

COM(2015) 

611 
10/11/2015 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за определяне за 2016 година на възможностите за 

риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси, приложими във водите на 

Съюза и за корабите на Съюза в някои води извън Съюза 

COM(2015) 

559 
10/11/2015 

Предложение за РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА за предоставяне на разрешение на 

Република Латвия да удължи срока на действие на мярка за дерогация от член 193 от 
Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност  

COM(2015) 
560 

10/11/2015 

Предложение за РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА за предоставяне на разрешение на 

Унгария да въведе специална мярка за дерогация от член 193 от Директива 2006/112/ЕО 

относно общата система на данъка върху добавената стойност 

COM(2015) 

557 
10/11/2015 

http://www.luxprize.eu/audience-mention
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25052/
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Предложение за РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА за предоставяне на разрешение на 

Република Литва да удължи срока на действие на мярка за дерогация от член 193 от 

Директива 2006/112/ЕО на Съвета относно общата система на данъка върху добавената 

стойност 

COM(2015) 

558 
10/11/2015 

Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно присъединяването на Република Хърватия към 
Конвенцията от 18 декември 1997 г., съставена на основание член К.3 от Договора за 

Европейския съюз, за взаимопомощ и сътрудничество между митническите администрации  

COM(2015) 
556 

09/11/2015 

Предложение за РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА за изменение на Решение за 

изпълнение 2013/53/EС за предоставяне на разрешение на Кралство Белгия да въведе 

специална мярка за дерогация от член 285 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система 

на данъка върху добавената стойност 

COM(2015) 

552 
06/11/2015 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за мобилизиране на 

средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от 

Финландия — EGF/2015/005 FI/компютърно програмиране) 

COM(2015) 

553 
06/11/2015 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за мобилизиране на 

средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от 

Ирландия – EGF/2015/006 IE/PWA International)  

COM(2015) 

555 
06/11/2015 

СЪОБЩЕНИЕ 

COM(2015) 

566 
06/11/2015 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА за оценка на положението на липса на реципрочност с някои трети 

държави в областта на визовата политика 

C(2015) 7455 05/11/2015 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ 

ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ - Годишен доклад за 2014 г. относно финансовата 

помощ за разширяване - {SWD(2015) 201 final}  

COM(2015) 

548 
30/10/2015 

Предложение за РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА за даване на разрешение на Латвия 

да въведе специална мярка за дерогация от член 26, параграф 1, буква а) и членове 168 и 

168а от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената 

стойност 

COM(2015) 

546 
30/10/2015 

Препоръка 

COM(2015) 
547 

29/10/2015 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА в съответствие с член 395 от Директива 

2006/112/ЕО на Съвета  

COM(2015) 

538 
28/10/2015 

СЪОБЩЕНИЯ 

COM(2015) 

550 
28/10/2015 

 
 
ПОСЛЕДНИ ДОКУМЕНТИ НА СЪВЕТА 

ДОКУМЕНТ СИГНАТУРА ДАТА 

14382/15 14382/15 27/11/2015 

4796/15 4796/15 27/11/2015 

3431-во заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Конкурентоспособност (вътрешен 

пазар, промишленост, научни изследвания и космическо пространство) - Дата: 30 ноември и 1 

декември 2015 г. Час: 9,00 ч., 10,00 ч. Място: Брюксел  

14468/15 26/11/2015 

3430-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Външни работи/Търговия) - Дата: 27 

ноември 2015 г. Час: 9,30 ч. Място: Брюксел 

14452/15 26/11/2015 

14615/15 14615/15 26/11/2015 

3436-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Транспорт, телекомуникации и 

енергетика) - Дата: 10 и 11 декември 2015 г. Час: 10,00 ч., 10,00 ч. Място: СЪВЕТ СГРАДА 

JUSTUS LIPSIUS Rue de la Loi 175, 1048 BRUXELLES 

4768/15 25/11/2015 

14306/15 14306/15 24/11/2015 

3435-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Икономически и финансови въпроси) 
- Дата: 8 декември 2015 г. Час: 10,15 ч. Място: СЪВЕТ СГРАДА JUSTUS LIPSIUS Rue de la Loi 

175, 1048 BRUXELLES 

4743/15 23/11/2015 

4593/15 4593/15 18/11/2015 

14067/15 14067/15 17/11/2015 

4631/15 4631/15 17/11/2015 

3432-ро заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Правосъдие и вътрешни работи) - 

Дата: 20 ноември 2015 г. Час: 10,00 ч. Място: СЪВЕТ СГРАДА JUSTUS LIPSIUS Rue de la Loi 

175, 1048 BRUXELLES 

4661/15 17/11/2015 

14120/15 14120/15 16/11/2015 
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14116/15 14116/15 16/11/2015 

13468/15 13468/15 16/11/2015 

3427-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Общи въпроси) - Дата: 17 и 18 

ноември 2015 г. Час: 14,00 ч., 10,00 ч. Място: Брюксел  

13824/15 13/11/2015 

3426-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Външни работи) - Дата: 16 и 17 
ноември 2015 г. Час: 9,30 ч., 10,30 ч. Място: Брюксел  

13822/15 13/11/2015 

3426-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Външни работи) - Дата: 16 и 17 

ноември 2015 г. Час: 10,00 ч., 10,30 ч. Място: СЪВЕТ СГРАДА JUSTUS LIPSIUS Rue de la Loi 

175, 1048 BRUXELLES 

4421/15 13/11/2015 

3427-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Общи въпроси) - Дата: 17 и 18 

ноември 2015 г. Час: 14,00 ч., 10,00 ч. Място: СЪВЕТ СГРАДА JUSTUS LIPSIUS Rue de la Loi 

175, 1048 BRUXELLE 

4422/15 13/11/2015 

3431-во заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Конкурентоспособност (вътрешен 

пазар, промишленост, научни изследвания и космическо пространство) - Дата: 30 ноември и 1 

декември 2015 г. Час: 9,30 ч., 10,00 ч. Място: СЪВЕТ СГРАДА JUSTUS LIPSIUS Rue de la Loi 

175, 1048 BRUXELLES 

4602/15 13/11/2015 

 

 
 

Актове, публикувани в Официален вестник на 
Европейския съюз 
 

 

Дата L (Законодателство) C (Информация и известия) 

16/11/2015   C381 

17/11/2015 L300 C382 C383 

18/11/2015 L301 C384 

19/11/2015 L302 C385 

20/11/2015 L303 L304 C386 C387 

21/11/2015 L305 C388 

23/11/2015   C389 

24/11/2015 L306 C390 C391 

25/11/2015 L307 L308 C392 

26/11/2015 L309 L310 L311 C393 

27/11/2015 L312 C394 C394A C395 C396 

28/11/2015 L313 C397 

30/11/2015   C398 

 

 
 

http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/25143/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/25077/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/25060/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/25060/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/25061/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/25061/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/25062/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/25062/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/25062/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/25064/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/25064/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/25064/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/25065/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/25065/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/25065/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/25065/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:C:2015:381:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:L:2015:300:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:C:2015:382:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:C:2015:383:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:L:2015:301:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:C:2015:384:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:L:2015:302:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:C:2015:385:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:L:2015:303:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:L:2015:304:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:C:2015:386:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:C:2015:387:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:L:2015:305:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:C:2015:388:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:C:2015:389:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:L:2015:306:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:C:2015:390:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:C:2015:391:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:L:2015:307:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:L:2015:308:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:C:2015:392:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:L:2015:309:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:L:2015:310:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:L:2015:311:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:C:2015:393:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:L:2015:312:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:C:2015:394:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:C:2015:394A:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:C:2015:395:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:C:2015:396:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:L:2015:313:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:C:2015:397:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:C:2015:398:TOC


Седмичен бюлетин Брой 36 

30 ноември 2015 г. 

 

Народно събрание 

Дирекция „Законодателна дейност и право на Европейския съюз” 
19 

 
 

 

Бюлетин на Българска стопанска камара с новини от Европейските институции 

 

 
 

 
 

 
 
 

Народно събрание 
Дирекция „Законодателна дейност и право 

на Европейския съюз” 
      eubulletin@parliament.bg 

vesna@parliament.bg 

 

 

http://www.bia-bg.com/news/17249
mailto:eubulletin@parliament.bg
mailto:vesna@parliament.bg

