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Тема на седмицата 
 

 

Ирландия поема председателството 
на ЕС - 01/01/2013 г. 

 
Икономическата стабилност, растежът и работните 

места са приоритетите на Ирландия за следващите 6 

месеца. Страната поема председателството на ЕС от 

Кипър. 

Ирландия застава начело на ЕС за седми път, което по случайност съвпада с 40-та 

годишнина от присъединяването на страната към Съюза. 

Шестмесечното председателство дава възможност на Ирландия да определи 

особено важните според нея приоритети – това са икономическата стабилност, работните 

места и растежът. 

Работни места и растеж 

И по време на ирландското председателство Пактът за растеж и работни места ще 

запази важността си. Пактът представлява пакет от мерки, отнасящи се до фискалната 

консолидация, кредитирането, безработицата, международната търговия и други области 

с потенциал за генериране на растеж и заетост. 

Сред другите приоритети са нови правила за: 

признаването на професионални квалификации в други страни от ЕС; 

осъвременяването на процедурите за възлагане на обществени поръчки; 

изясняването на правата на работниците, командировани в други страни от ЕС. 

За да стимулира иновациите и научните изследвания, Ирландия ще се опита да 

постигне приключване на преговорите за следващия кръг на финансиране от ЕС, известно 

като програма „Хоризонт 2020 “, като обърне специално внимание на 

нанотехнологиите, фотониката, авангардните технологии за производство, 

изчислителните облаци и високоскоростните изчисления. 

Икономика 

За да се възстанови доверието в европейската икономика, Ирландия ще положи 

усилия в новата система за икономическа и бюджетна координация на ЕС да се обръща 

внимание на фундаментални въпроси като заплати, индексиране на заплати, реформи на 

трудовия пазар, пенсии, образование и бедност. 

Бюджет на ЕС 

Тъй като през ноември 2012 г. лидерите на ЕС не успяха да се споразумеят за 

бюджета на Съюза за 2014-2020 г., по време на ирландското председателство ще се 

проведе нова среща по този въпрос. След като бъде постигнато съгласие по общите 

цифри, Ирландия ще насочи вниманието си към разпределянето на бюджета между 

различните области на политиката. 

Тук приоритети на Ирландия са реформата на Общата селскостопанска политика 

и Общата политика в областта на рибарството, разходите за научни изследвания и 

иновации, финансирането на по-бедните региони в ЕС и Механизмът за свързване на 

Европа , чрез който ще се създадат растеж и работни места, като се подобри 

европейската инфраструктура. 

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/index_bg.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/index_de.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/index_de.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/fisheries/reform/index_bg.htm
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/connecting-europe-facility
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Освен на инициативите, насърчаващи растежа и заетостта, Ирландия ще обърне 

внимание и на околната среда, транспорта, присъединяването на нови страни към ЕС, 

правосъдието и помощта за развиващите се страни. 

На 1 юли председателството на ЕС ще бъде поето от Литва, която ще ръководи Съюза до 

края на 2013 г. 

Още за ирландското председателство на ЕС  

 

 

 

Новото председателство на Съвета: Ирландските депутати споделят очакванията си 

 

 

 

Новото председателство на Съвета: Ирландските депутати споделят очакванията си 

 

 

Приоритети на ирландското председателство 

 

 

 

Източник: страницата на Европейската комисия 

 

 

Събития в Народното събрание 

Събития от изминалата седмица 
 

Парламентът подкрепи президентското вето 

върху промените в Закона за насърчаване 

на инвестициите 

 

 

Парламентът подкрепи президентското 

вето върху промените в Закона за насърчаване 

на инвестициите. С 3 гласа "за", 26 "против" и 

95 "въздържал се" депутатите отхвърлиха 

промените в Закона за насърчаване на 

инвестициите. Препоръка за подкрепа на ветото 

имаше и в доклада на икономическата комисия. 

В мотивите си за връщането на закона президентът Росен Плевнелиев посочва, че 

се въвеждат необосновано завишени изисквания за предоставяне на разрешение за 

постоянно пребиваване на територията на България. Президентът критикува и текстовете, 

предоставящи възможност за българско гражданство на чужденци, обвързано с 

инвестициите. Третият текст, който държавният глава не одобрява, е свързан с 

инвестициите в интелектуална собственост. 

 

 

 

http://www.eu2013.ie/
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/content/20121213STO04625/html/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%A1%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%82-%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%B8
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/content/20121213STO04625/html/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%A1%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%82-%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%B8
http://ue.eu.int/homepage/highlights/irish-presidency-priorities?lang=bg
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Предстоящи събития  
 

15/01/2013 

14:00 Заседание на Временна парламентарна анкетна комисия за проверка на всички 

данни, факти и обстоятелства за решения и действия по проекта АЕЦ "Белене" от 2002 г. 

до края на месец март 2012 г. 

16/01/2013 

09:00 Пленарно заседание  

16/01/2013 

11:00 Заседание на Комисия по околната среда и водите 

16/01/2013 

14:00 Заседание на Парламентарна анкетна комисия за проучване на случаи, при които 

има факти, данни и документално аргументирани публични разследвания, включително и 

на прекратени дела и преписки за корупция по високите етажи на властта, довели до 

лично облагодетелстване на определени лица, ощетяване и значителни вредни последици 

за държавата 

16/01/2013 

14:00 Заседание на Комисия по икономическата политика, енергетика и туризъм 

16/01/2013 

14:30 Заседание на Комисия по културата, гражданското общество и медиите 

17/01/2013 

09:00 Пленарно заседание  

17/01/2013 

11:00 Среща на председателя на Комисията по правата на човека, вероизповеданията, 

жалбите и петициите на гражданите Йордан Бакалов и председателя на Комисията по 

културата, гражданското общество и медиите Даниела Петрова с пълномощника на 

германското правителство по въпросите на човешките права Маркус Льонинг  

17/01/2013 

14:30 Заседание на Комисия по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и 

петициите на гражданите 

17/01/2013 

14:30 Заседание на Комисия по регионална политика и местно самоуправление 

17/01/2013 

15:00 Заседание на Комисия по здравеопазването 

18/01/2013 

09:00 Пленарно заседание  

18/01/2013 

11:00 Парламентарен контрол 

 

 

 
 

http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/1481/sittings/ID/6083
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/1481/sittings/ID/6083
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/1481/sittings/ID/6083
http://www.parliament.bg/bg/plenaryprogram/ID/725
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/234/sittings/ID/6086
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/1479/sittings/ID/6087
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/1479/sittings/ID/6087
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/1479/sittings/ID/6087
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/1479/sittings/ID/6087
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/1479/sittings/ID/6087
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/224/sittings/ID/6088
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/236/sittings/ID/6089
http://www.parliament.bg/bg/plenaryprogram/ID/725
http://www.parliament.bg/bg/calendar/#7613
http://www.parliament.bg/bg/calendar/#7613
http://www.parliament.bg/bg/calendar/#7613
http://www.parliament.bg/bg/calendar/#7613
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/237/sittings/ID/6090
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/237/sittings/ID/6090
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/227/sittings/ID/6085
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/233/sittings/ID/6084
http://www.parliament.bg/bg/plenaryprogram/ID/725
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycontrol/ID/491
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Годишна работна програма   

 

 

Годишна работна програма на НС по въпросите на ЕС за 2012 г. 

 

 

 

 

Новини от България свързани с ЕС 
 

 

ЕК с устен доклад за България 

 

Докладът на Европейската комисия за Румъния по механизма за сътрудничество и 

проверка ще бъде оповестен във втората половина на януари 2013 г., като при 

представянето на доклада в Съвета на ЕС комисията ще запознае устно европейските 

министри и с отчитания напредък в наблюдаваните области в България. Това съобщи на 

пресконференция в отговор на въпрос говорителят на ЕК Марк Грей, предаде Медиапул. 

Попитан за оценка около избора и полагането на клетва от новия главен прокурор 

у нас, Грей отново отбеляза, че ЕК няма да коментира неговата личност, както и че няма 

какво ново да добави в светлината на вече изразените позиции. Той допълни, че 

прокуратурата е една от главните институции в процеса на съдебната реформа. По 

неговите думи затова реформата в прокуратурата е така важна. 

"Сега сме там, където сме. Важното е да гледаме напред, към пътя, по който ще 

поеме главният прокурор", посочи говорителят. Ще наблюдаваме този процес 

изключително отблизо и ще докладваме "по нормалния начин", допълни Грей. В 

последвал въпрос какво се разбира под "нормален начин", говорителят уточни, че 

следващият доклад за България е насрочен за края на настоящата година. 

Подчертавали сме досега в докладите, че е необходима основна реформа на 

съдебната система. В интереса на всекиго е ключовите правораздавателни институции да 

разполагат с обществено доверие, заяви Грей. 

Според него това ясно означава, че ако съществуват противоречия и ако 

доверието е под въпрос, отговорът следва да бъде тези институции да заработят двойно 

повече, за да постигнат доверието на обществото по предприеманите от тях действия. 

 

 

Източник: (Портал Европа) 

 

 

 

 

 

  

http://www.parliament.bg/bg/grp2012
http://www.europe.bg/
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Новини от европейските институции  

Събития от изминалата седмица в европейските институции 

 
Седмицата в Европейския парламент 
  

 

ЕП изисква мерки срещу ограбването на биоресурсите 

на развиващите се страни 

 

Розовата винка е не само нежно градинско растение 

с розови цветове - тя се използва и за изработването на 

лекарство срещу левкемия. Приходите от продажби на 

медикамента са в размер на десетки милиони евро 

годишно, но те не достигат до хората в Мадагаскар, които 

за пръв път са привлекли вниманието към лечебните 

свойства на винката. Тази седмица Европейският парламент ще обсъди и гласува доклад, 

предлагащ мерки срещу подобни съвременни форми на ограбване на ресурсите на 

развиващите се страни.  

Фармацевтичните компании редовно ползват знанията за билки и вещества с 

лечебни свойства, натрупани в традиционната медицина на различни народи. Те 

провеждат изследвания и патентоват въз основа на тях нови лекарства. Местните 

общности обаче, които първи са започнали да употребяват съответното растение, рядко 

получават ползи от откритията си, а в някои случаи дори не могат повече да ги ползват. 

Тази практика е известна като биопиратство и не се ограничава само до 

фармацевтичния сектор. Резултатът от нея е, че се затруднява икономическият напредък 

на развиващите се страни и се ограничават възможностите те да преодолеят бедността. 

Част от проблема произтича от факта, че традиционните познания подлежат на 

твърде ограничена правна закрила. 

По-справедливо разпределение на ползите от биоразнообразието 

Докладът на г-жа Катрин Грез (Зелени/ЕСА, Франция), който подлежи на 

обсъждане в пленарна зала на 14 януари 2013 г. и на гласуване на 15 януари 2013 г., 

предлага ред стъпки, които ЕС следва да предприеме, за да помогне на развиващите се 

страни да се възползват от генетичните си ресурси и традиционни познания. 

Така например, депутатите препоръчват ЕС и страните-членки да се присъединят 

към протокола на ООН от Нагоя, който цели по-справедливо разпределение на ползите от 

генетичните ресурси между производители и страни, богати на биоразнообразие. 

Текстът се застъпва и за промени в правната рамка за предоставянето на патенти, 

които биха заставили кандидатстващите за патент да декларират произхода на 

съставните вещества на продукта и да докажат, че те са придобити по справедлив и 

законен начин. 

Депутатите също така призовават ЕС да подпомогне развиващите се страни в 

изграждането на институции, които биха им позволили да се възползват от своето 

биоразнообразие и традиционни познания. 
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Гаранция за младежта: бъдеще за младите хора в 

Европа 

 

Младежката безработица в Европа достига драстични 

нива и затова борбата с нея е един от приоритетите в 

европейския дневен ред. На 14 януари 2013 г. Европейският 

парламент ще разисква предложението на Комисията за 

въвеждането на Гаранция за младежта, която цели на 

всички млади хора, които са безработни и не учат, да им 

бъде предложено в рамките на 4 месеца качествено работно място, обучение или стаж. 

Депутатите ще поискат от Комисията повече подробности за начина на въвеждане 

и финансиране на схемата.  

Предложението на Комисията 

Публикуваното предложение на Комисията включва препоръка към страните-

членки на всички младежи на възраст до 25 години да се осигури добро предложение за 

работа, за включване във форма на продължаващо образование или за чиракуване или 

провеждане на стаж в рамките на четири месеца, след като официално са завършили 

образование или са останали безработни.  

Инициативата следва да бъде включена в политиките за заетост на всяка страна-

членка, като тя се предвижда да бъде подкрепена финансово със средства от 

Европейския социален фонд. 

Подкрепа за инициативата от председателя на ЕП 

В речта си пред европейските ръководители на 13 декември 2012 г. председателят 

на ЕП Мартин Шулц подчерта значението на предложението за гаранция за младежка 

заетост и подчерта, че кризата "не трябва да ограбва младите европейци от тяхното 

бъдеще". В тази връзка, г-н Шулц приветства ангажимента на новото ирландско 

председателство на Съвета да направи Гаранцията за младежта свой приоритет.  

Въпросът ще бъде обсъден още на първия ден от пленарната работа на ЕП през 

2013 г., като Комисията е поканена да отговори на устен въпрос на г-жа Первенш Берес 

(С&Д, Франция), председател на парламентарната комисия по заетост и социални 

въпроси, за финансирането и въвеждането на Гаранцията.  

Младежката безработица - тежък социален проблем 

Броят на младите хора в Европа на възраст между 15 и 24 години, които не са 

работили или учили през 2011 г., е бил 7,5 милиона, показват данни, цитирани от 

Комисията. Нивото на младежка безработица през същата година е надхвърлило 55% в 

Гърция и Испания, а в България и други страни е било около или над 30%. Като цяло в 

Европа около 5,5 млн. младежи (над 20%) не успяват да намерят работа на пазара на 

труда. Само 30% от безработните на възраст между 15 и 24 г. през 2010 г. са успели да 

си намерят работа през 2011 г. 

Икономическата цена на неинтегрирането на младежите на пазара на труда се 

оценява на над 150 млрд. евро годишно в доклад на Европейската фондация за 

подобряване на условията на живот и труд Eurofound. В същото време разходите, 

свързани с Гаранцията за младежта, се предвижда да бъдат около 21 млрд. евро. 
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Инфографики: Бюджетът на ЕС в перспектива 

 

По време на пленарната сесия през декември 2012 г. 

Европейският парламент одобри пакет от актове, определящи 

бюджета за 2013 г. и изменение на наличните средства за 2012 г. В 

тази връзка подготвихме серия от инфографики, които целят да 

обяснят основните елементи на взетото решение и да направят 

съпоставка с националните бюджети по някои важни параметри като 

размер и ръст. Научете всичко за бюджета на ЕС!  

С одобреното от Парламента решение бяха заделени 6 млрд. 

евро за изплащането на дължими от ЕС суми за 2012 г. Депутатите 

също така очертаха като приоритет за 2013 г. мерките за 

стимулиране на растежа и заетостта. Преди гласуването 

Eвропейският парламент, Съветът и Комисията подписаха 

споразумение за покриване на дефицита от средства в бюджета за 

2012 г., с което поеха ангажимент да действат бързо, ако подобен 

проблем възникне през 2013 г. 

 

 

 

 

Марсилия и Кошице - европейски столици на 

културата за 2013 г. 

 

Тази година вторият по големина град във 

Франция Марсилия и историческият град Кошице в 

Словакия имат възможност да демонстрират своето 

културно богатство като Европейски столици на 

културата за 2013 г. 

Градовете подготвят пъстър набор от събития, с 

които се надяват да привлекат интереса на посетители от 

Европа и света и да допринесат за изграждането на 

връзки с регионите на Средиземноморието и Източна Европа.  

Марсилия 

Марсилия е най-старият град във Франция, основан на средиземноморския бряг 

около 600 г. пр. Хр. от заселници от Фокея, древен гръцки град в Мала Азия. Днес 

Марсилия има повече от 850 000 жители. Градът иска да използва статута си на столица 

на културата през 2013 г., за да покаже как културата може да допринесе за 

преобразяването на града в икономически и социален план.  

Френският депутат Жан-Люк Бенамиас (АЛДЕ) коментира така значението на тази 

година за Марсилия: "Марсилия е мост между Европа и Средиземноморския регион. Тази 

година е възможност за изграждането на връзки между двата бряга на Средиземно море, 

за да бъде разкрито богатството на културното разнообразие и да се научим да живеем 

по-добре заедно. Градът също ще има възможност да засили своята палитра от 

предложения в областта на културата, да обнови инфраструктурата си (ще бъдат открити 

два нови музея) и да развие екотуризма в целия департамент."  

Кошице 

Кошице е град с богата история: той е първото поселение в Европа, което се 

сдобива със свой герб. Градът е и първият в Словакия, определен за столица на 

културата. Разположен близо до външната граница на Шенгенското пространство, Кошице 
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би искал да използва тази възможност, за да се превърне в портал към Източна Европа, а 

също и да насърчи творческото мислене на младите хора.  

Депутатът Моника Смолкова (С&Д, Словакия) сподели своя ентусиазъм по повод на 

културната програма в Кошице през започващата година: "Кошице е градът, в който съм 

живяла и работила, и градът, който истински обичам. Неговите жители и посетители ще 

могат да се насладят на богат спектър от събития за всички поколения. Силно 

препоръчвам посещението на катедралата "Света Елисавета", на Източно-словашкия 

музей, на Държавния театър, на Алеята на занаятите, както и на Залата на изкуствата и 

на културния център "Казармите". Провеждането на програмата за европейската столица 

на културата в Кошице през 2013 г. е дългосрочен проект. Всички модернизирани места 

ще служат на жителите и посетителите на града в бъдеще." 

Европейски столици на културата 

Инициативата за определяне на Европейски столици на културата стартира през 

1985 г. и оттогава повече от 40 града са имали възможност да привлекат вниманието към 

себе си и да демонстрират своето културно богатство. През миналата година такъв статут 

имаха португалският град Гимараеш и словенският Марибор. Решението се взема от 

Съвета, но процедурата по подбор се осъществява от експертно жури, в което вземат 

участие и депутати от Европейския парламент. 

 

 

 

 

 

2013 г.: година на нови надежди 

 

Нека новата година бъде по-добра от старата – това 

вечно пожелание отправят председателят на Европейския 

парламент и ръководителите на политическите групи към 

всички граждани на ЕС по повод на започващата 2013 г. 

Политическите лидери в Парламента споделиха с нас 

своите надежди за успешна година, която да донесе 

икономическо възстановяване в Европа.  

"Надявам се 2013 г. да бъде по-добра от 2012 г.", заяви председателят на 

Парламента Мартин Шулц – пожелание, изразено от почти всички политически 

ръководители в ЕП. Прочетете в следващите раздели какво написаха те собственоръчно 

като послание към европейските граждани по повод на настъпването на новата година.  
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Програмата „Еразъм”: какво означава тя за Европа? 

 

 

 

 

 

80-те години насам близо три милиона студенти и 

преподаватели са имали възможност да учат и работят в чужбина 

благодарение на програмата „Еразъм” на ЕС. Тази обменна програма се 

сблъска с трудности в края на миналата година поради недостига на 

средства в бюджета на ЕС, но нейното функциониране бе осигурено, 

след като Парламентът одобри през декември отпускането на 6 млрд. 

евро за извършването на бюджетни плащания за 2012 г. Научете още 

за „Еразъм” от нашата инфографика.  

Данните показват, че повечето европейски студенти избират 

университети в Испания, Франция и Германия за своя престой в 

чужбина по програмата. Вижте също така колко струва обучението във 

всяка една от страните-членки.  

Програмата „Еразъм”  

„Еразъм” е част от програмата на ЕС за обучение през целия 

живот, която цели да предостави възможности на европейците да 

развиват нови умения във всеки един етап от живота. Програмата 

„Еразъм” е насочена към висшето образование, като общата цел е 

създаването на Европейско пространство за висше образование и 

насърчаване на иновациите в Европа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Източник: страницата на Европейския парламент 
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Седмицата в Съвета  

 

Εις το επανιδείν — довиждане от кипърското 

председателство 

Кипърското председателство на ЕС може да отправи 

поглед назад към значителните постижения по време на 

шестмесечния си мандат начело на Съвета. На 17 декември 

2012 г. посланикът Андреас Д. Мавроянис представи пред 

печата преглед на някои от резултатите.  

Един от най-големите успехи е историческото споразумение с Европейския 

парламент по пакета за единния патент, който се изготвя повече от 30 години. 

Създаването на единна патентна система ще намали значително разходите, 

свързани с получаването на патент в ЕС, и ще допринесе за увеличаване на патентната 

дейност на стопанските предприятия на ЕС. 

Друг важен въпрос, приключен по време на кипърското председателство, беше 

споразумението относно единния надзорен механизъм, постигнато в рамките на Съвета на 

12 декември 2012 г., което ще доведе ЕС с една крачка по-близо до създаването на 

банков съюз. 

Постигнат е и значителен напредък при преговорите по многогодишната 

финансова рамка, която полага основата за постигане на споразумение в Европейския 

съвет относно бюджетните приоритети на ЕС за периода 2014—2020 г. Напреднала е и 

работата по Акта за единния пазар с приключването на законодателната работа по 

ключови действия като фондове за рисков капитал и фондове за социално 

предприемачество, трансевропейски енергийни мрежи и алтернативно и онлайн решаване 

на спорове. 

„Накратко, нашият стремеж беше да придвижим европейската интеграция с една 

малка стъпка напред и смятам, че важните резултати на нашето председателство 

показват, че сме успели да постигнем това“, заяви посланикът Мавроянис. 

На 1 януари 2013 г. Ирландия пое щафетата от Кипър и ще изпълнява 

председателството на Съвета през следващите шест месеца 

 

 

 

Фискалният пакт влиза в сила на 1 януари 2013 г. 

 

Договорът за стабилност, координация и управление в 

икономическия и паричен съюз (по-известен като „фискалният 

пакт“) влезе в сила на 1 януари 2013 г., след като Финландия го 

ратифицира. Договорът има за цел засилване на фискалната 

дисциплина в еврозоната посредством „правилото за балансиран 

бюджет“ и автоматичния коригиращ механизъм.  

За влизането на договора в сила беше необходима ратификация от 12 държави — 

членки на еврозоната. Това условие беше изпълнено, когато Финландия, дванадесетата 

държава — членка на еврозоната, ратифицирала договора, депозира инструмента си за 

ратификация на 21 декември 2012 г. 

Договорът е правно обвързващ като международно споразумение и е открит за 

държавите от ЕС, които не са го подписали от самото начало. 

http://www.consilium.europa.eu/homepage/highlights/eu-unitary-patent-a-big-boost-for-innovation?lang=bg
http://www.consilium.europa.eu/homepage/highlights/council-agrees-on-single-supervisory-mechanism?lang=bg
http://www.consilium.europa.eu/special-reports/mff?lang=bg
http://www.consilium.europa.eu/special-reports/mff?lang=bg
http://ec.europa.eu/internal_market/smact/index_bg.htm
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Договорът беше замислен след решението от декември 2011 г. на ръководителите 

на държавите от еврозоната, че за повишаване на стабилността в еврозоната са 

необходими засилени мерки. Той беше подписан на 2 март 2012 г. от 25 държави от ЕС. 

Идеята е този договор да бъде включен възможно най-скоро в съществуващите 

договори на ЕС. Необходимите стъпки в това отношение следва да бъдат предприети през 

следващите пет години. 

Ограничаване на дефицитите — правилото за балансиран бюджет 

С новия договор се въвежда изискването националните бюджети на участващите 

държави членки да са балансирани или да е налице бюджетен излишък. Тази цел ще се 

счита за постигната, ако годишният им структурен държавен дефицит не надвишава 0,5 

% от номиналния БВП. 

В допълнение, дефицитът трябва също така да съответства на специфичната за 

държавата минимална стойност на критерия за дългосрочна устойчивост. Тази стойност се 

определя съгласно предпазните мерки на Пакта за стабилност и растеж. Мерките за 

адаптиране, насочени към постигане на тази цел, се оценяват всяка година в контекста 

на европейския семестър. 

Временни отклонения от посоченото „правило за балансиран бюджет“ се допускат 

само при извънредни икономически обстоятелства, например по време на рязък спад на 

икономиката. Ако държавният дълг е значително под референтната стойност от 60 % от 

БВП, границата за дефицита може да бъде определена на 1 % от БВП. 

Автоматичен коригиращ механизъм 

Ако държава членка се отклони от правилото за балансиран бюджет, ще се 

задейства автоматичен коригиращ механизъм. Държавата членка ще трябва да коригира 

отклоненията в определен срок. 

Този механизъм ще зачита изцяло прерогативите на националните парламенти. 

Транспониране на правилата в националното законодателство 

Държавите членки ще трябва да включат изискването за бюджетна дисциплина и 

автоматичния коригиращ механизъм в националните си правни системи, за предпочитане 

на конституционно равнище. 

Крайният срок за това е най-късно една година (т.е. до 1 януари 2014 г.) след 

влизането в сила на договора. 

Съд на Европейския съюз 

Ако държава членка не транспонира своевременно „правилото за балансиран 

бюджет“ и коригиращия механизъм, Съдът на Европейския съюз ще бъде компетентен да 

постанови решение по въпроса. 

Решението на Съда ще бъде обвързващо и ако не бъде изпълнено, може да бъде 

последвано от санкция, стигаща до 0,1 % от БВП. 

Тази сума ще се внася в Европейския механизъм за стабилност, ако националната 

парична единица на държавата е еврото; в останалите случаи плащането ще се извършва 

в полза на общия бюджет на ЕС. 

Изменение на процедурата при прекомерен дефицит 

Вземането на решения в контекста на процедурата при прекомерен дефицит ще се 

извършва по-автоматично, отколкото понастоящем: държавите — членки на еврозоната, 

се ангажират да подкрепят препоръките и предложенията на Комисията за актове на 

Съвета, с изключение на случаите, когато квалифицирано мнозинство от тях са против 

тези препоръки и предложения. 

В допълнение, държава членка, която е обект на процедура при прекомерен 

дефицит, ще трябва да въведе „програма за бюджетно и икономическо партньорство“. 

Програмата ще включва подробно описание на структурните реформи, които 

държавата членка ще трябва да осъществи с цел гарантиране на ефективно и трайно 

коригиране на дефицита си. 

Тези програми ще се представят на Съвета и на Комисията за одобрение. 

Изпълнението им ще се наблюдава съгласно правилата на Пакта за стабилност и растеж. 

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/index_bg.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/index_bg.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/economic_and_monetary_affairs/stability_and_growth_pact/index_bg.htm
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По-нататъшна координация 

Държавите членки, които са страни по договора, ще съобщават за плановете си за 

емитиране на държавни дългови инструменти на Европейската комисия и на Съвета. 

Освен това, те предварително ще обсъждат и, ако е целесъобразно, ще координират 

помежду си и с институциите на ЕС всички основни икономически реформи, които 

планират да предприемат. 

Управление в еврозоната 

Държавните и правителствените ръководители на държавите — членки на 

еврозоната, провеждат най-малко два пъти годишно срещи на високо равнище на 

еврозоната, заедно с Европейската комисия. 

Те избират председател на срещите на високо равнище на еврозоната с 

обикновено мнозинство. Председателят на Европейската централна банка участва в 

срещите на високо равнище на еврозоната. Председателят на Европейския парламент 

може да бъде поканен да се изкаже. 

По целесъобразност и най-малко веднъж годишно ръководителите на държавите 

членки извън еврозоната, които са ратифицирали договора, участват също в тези срещи. 

Сътрудничество между парламентите 

Европейският парламент и националните парламенти на участващите държави 

членки ще си сътрудничат по въпроси, свързани с бюджетните политики и други въпроси 

по договора. 

За тази цел те ще създадат орган, състоящ се от представители на съответните 

комисии в Европейския парламент и в националните парламенти. Организацията на този 

орган ще бъде предмет на негово самостоятелно решение. 

За повече информация: 

Договор за стабилност, координация и управление (пълен текст, pdf) 

 

 

 

Източник: страницата на Съвета 

 

 

Председателство на Съвета на ЕС 

 

 

На 1 януари 2013 г. в полунощ Ирландия пое 

ротационното председателство на Съвета на 

Европейския съюз (ЕС). Ирландското председателство 

ще постави акцент в работата си върху стабилността, 

работните места и растежа.  

2013 г. ще отбележи началото на „нов етап в 

стремежа на Европейския съюз за възстановяване“. При 

представянето на приоритетите на председателството 

заместник министър-председателят (Tánaiste) Eamon Gilmore и министърът по 

европейските въпроси Lucinda Creighton заявиха пред представители на медиите, че 

„ирландското председателство на Съвета на ЕС ще се стреми да осигури стабилност, 

която да генерира работни места и растеж“. 

Приоритетите са определени въз основа на настоящата програма от законодателни 

актове и инициативи на ЕС. Наред с останалото, те включват: 

 

трайна стабилност, като се започне с обновяване на икономическото управление в 

Европа; 

специално внимание за младежката безработица; 

http://www.eurozone.europa.eu/media/639253/01_-_tscg.bg.12.pdf
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законодателство за насърчаване на цифровата икономика и мерки, насочени към 

малките и средните предприятия; 

акцент върху потенциала на природните ресурси, както земните, така и морските; 

насърчаване на търговски споразумения и продължаване на процеса на 

разширяване. 

Ирландия възнамерява да изпълнява председателските функции като 

безпристрастен посредник и партньор на държавите членки и институциите. 

2013 г. бележи 40-та годишнина на членството на Ирландия в ЕС, която ще 

изпълнява ротационното председателство за седми път. Пълната програма на 

ирландското председателство ще бъде обявена в началото на януари 2013 г. 

 

 

Уебсайт на ирландското председателство 

Програма и приоритети на ирландското председателство 

 

 

Новини от Европейската комисия 

 

План за подкрепа на европейските предприемачи - 

10/01/2013 г. 

 

С помощта на предложените мерки ще бъде 

създадено ново поколение предприемачи и ще се 

помогне на млади хора, жени, възрастни хора, имигранти 

и безработни да основат свой собствен бизнес.  

Предприемачите разкриват работни места. Те 

ръководят много от малките новосъздадени фирми, 

разкриващи всяка година по 4 млн. нови работни места в Европа.  

Въпреки това ЕС изостава от конкурентите си по отношение на предприемаческата 

нагласа, което означава, че има потенциал за създаване на още повече работни места. 

Едва 11 % от европейците са предприемачи, въпреки че около 40 % искат сами да 

си бъдат началници [10 MB] . В САЩ и Китай над 50 % биха желали да са 

самостоятелно заети. 

Тази относителна въздържаност по отношение на създаването на нови компании 

трябва да бъде преодоляна, за да бъде възстановен растежът в Европа. Комисията 

предлага план за действие [175 KB] , с който да се насърчи тази промяна чрез: 

подобряване на достъпа до финанси, създаване на европейски пазар за малки заеми, 

опростяване на данъчните правила за преки частни инвестиции; 

включване на предприемаческото обучение и практика в училищните програми – 

младите хора трябва да имат поне една предприемаческа практика преди да напуснат 

средното училище; 

намаляване на времето за започване на бизнес и за получаване на необходимите 

лицензи и разрешителни;  

създаване на схеми за менторство, съвети и подкрепа за жени, възрастни хора, 

имигранти, безработни и други потенциални предприемачи; 

осигуряване на обучение и индивидуални консултации в областта на мениджмънта 

за новосъздадени фирми, изграждане на мрежи с партньори, потенциални доставчици и 

клиенти; 

http://www.eu2013.ie/
http://www.eu2013.ie/ireland-and-the-presidency/about-the-presidency/programme-and-priorities/
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_354_en.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/public-consultation/files/report-pub-cons-entr2020-ap_de.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/public-consultation/files/report-pub-cons-entr2020-ap_de.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/public-consultation/files/report-pub-cons-entr2020-ap_fr.pdf
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подкрепа за новосъздадени интернет компании, като се премахнат пречките пред 

трансграничните онлайн продажби;  

улесняване на започването, продажбата, прехвърлянето или повторното започване 

на бизнес; 

помощ за новосъздадените фирми да преодолеят краткосрочни финансови 

затруднения и даване на втори шанс на честните предприемачи след фалит – повторното 

започване на бизнес е по-успешно. 

Страните от ЕС вече работят заедно за намаляване на бюрократичните пречки 

пред предприятията чрез Законодателния акт за малкия бизнес в Европа . 

Благодарение на новия план тези общи правила ще работят още по-добре за малките 

предприятия. 

Следващи стъпки 

Комисията ще работи в тясно сътрудничество с правителствата от ЕС, бизнес 

организации и други за изготвяне на пътна карта за изпълнение на предложенията. 

В различните страни от ЕС съществуват огромни разлики по отношение на помощта 

за предприемачите. Обменът на добри практики и координирането на усилията може да 

са по-ефективни от самостоятелните мерки на отделните страни. 

Още за стимулирането на предприемачеството  

 

 

 

Подобряване на осведомеността за правата на гражданите - 27/12/2012 г. 

 

 

За да се възползвате от правата си като граждани на ЕС, като например да 

живеете и работите навсякъде в Съюза, е важно да ги познавате и разбирате. 

Много хора не познават правата си като европейски граждани достатъчно добре, 

за да ги упражняват ефективно. Според анкета от 2010 г. само 43 % от хората 

знаят какво означава „гражданин на Европейския съюз“, а почти 50 % казват, че „не са 

добре информирани“ за своите права.  

Програмата на ЕС „Европа за гражданите “ има за цел да запознае хората с 

техните права и да подхрани чувството за европейска идентичност.  

Настоящата седемгодишна програма приключва през 2013 г. За следващия период 

на финансиране от 2014 до 2020 г. – Комисията предлага да съсредоточи бюджета си от 

229 млн. евро върху осведомяването за ЕС и неговите общи ценности, история и култура. 

Средствата ще помогнат на хората да се включат в граждански дейности чрез 

дебати и дискусии за ролята на ЕС в тяхното ежедневие. 

Добър пример за това е подкрепата, която се оказва на побратимяването на 

градове. Чрез програмата се финансира изграждането на контакти между общините и им 

се помага да разработват съвместни местни проекти. 

Защита на правата на гражданите 

Комисията се стреми към утвърждаване на правата на европейските граждани чрез 

повишаване на осведомеността, ефективна защита и опростяването на прилагането на 

тези права на практика.  

В доклад от 2010 г. за гражданството бяха идентифицирани основните 

пречки, с които хората се сблъскват, когато се опитват да упражняват правата си, и бяха 

посочени 25 мерки, които ЕС трябва да предприеме, за да премахне тези пречки. 

Много от мерките вече са действителност. Тази седмица например Комисията 

излезе с предложение за засилване на правото на консулска защита в чужбина. 

В друго предложение се препоръчват начини за разрешаване на 

проблемите при трансгранично облагане с данък наследство. 

Какво е европейското гражданство? 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/index_de.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/index_de.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/index_en.htm
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_294_en.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_294_en.pdf
http://ec.europa.eu/citizenship/index_de.htm
http://ec.europa.eu/citizenship/index_de.htm
http://ec.europa.eu/citizenship/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/com_2010_603_de.pdf
http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/com_2010_603_de.pdf
http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/com_2010_603_fr.pdf
http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/consular-protection_de.pdf
http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/consular-protection_de.pdf
http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/consular-protection_fr.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/personal_tax/inheritance/index_de.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/personal_tax/inheritance/index_de.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/personal_tax/inheritance/index_fr.htm
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Всеки гражданин на държава от ЕС е и гражданин на Съюза. Освен националните 

привилегии гражданите на Съюза се ползват с допълнителни права, гарантирани от 

европейските договори и от Хартата на ЕС за основните права . 

Гражданите на ЕС имат право да живеят, работят, пътуват и пазаруват във всяка 

една от 27-те държави от Съюза по същия начин като в собствената си страна. 

Още за правата ви като граждани на ЕС 

2013 – Европейска година на гражданите  

Улесняване на живота на гражданите  

 

 

 

Източник: страницата на Европейската комисия 

 

 

 
 

Документи на Европейската комисия 
 

Документи на ЕК получени в периода ноември - декември 2012 г. 

 
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - 

ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПОМОЩ (ИПП) - ПРЕРАЗГЛЕДАНА 

МНОГОГОДИШНА ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА РАМКА ЗА 2013 г. - COM(2012) 581 Досие 

на документа 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно 

напредъка на Румъния по механизма за сътрудничество и проверка - COM(2012) 410 

Досие на документа 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА ДОКЛАД ЗА 

НАПРЕДЪКА ОТНОСНО РАЗРАБОТВАНЕТО НА ШЕНГЕНСКАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА 

ОТ ВТОРО ПОКОЛЕНИЕ - (ШИС II) - януари 2012 г. — юни 2012 г. - COM(2012) 587 Досие 

на документа 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде заета от 

името на Европейския съюз в рамките на експертната група по Европейското 

споразумение за работата на екипажите на превозните средства, извършващи 

международни автомобилни превози (AETR) на Икономическа комисия за Европа на 

Организацията на обединените нации - COM(2012) 589 Досие на документа 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, 

ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - По-

силна европейската промишленост за растеж и възстановяване на икономиката - 

COM(2012) 582 Досие на документа 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за 

изменение на Регламент (ЕО) № 2187/2005 за опазване на рибните ресурси посредством 

технически мерки в района на Балтийско море, Белти и протока Оресунд - COM(2012) 591 

Досие на документа 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде заета от 

името на Европейския съюз в рамките на Комитета за сътрудничество, създаден със 

Споразумението за партньорство и сътрудничество за установяване на партньорство 

между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Руската 

http://europa.eu/lisbon_treaty/full_text/index_bg.htm
http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/dat/32007X1214/htm/C2007303EN.01000101.htm
http://ec.europa.eu/youreurope/citizens/index_bg.htm
http://europa.eu/citizens-2013/de
http://europa.eu/citizens-2013/de
http://europa.eu/citizens-2013/fr
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/factsheets/index_de.htm
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/factsheets/index_de.htm
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/factsheets/index_fr.htm
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19537/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19537/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19546/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19565/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19565/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19566/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19568/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19581/
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федерация, от друга страна, от 24 юни 1994 г., по отношение на изготвянето на списък на 

помирителите - COM(2012) 593 Досие на документа 

Препоръка за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно националната програма за реформи 

на Дания за 2012 г. и за представяне на становище на Съвета относно програмата за 

конвергенция на Дания за периода 2012—2015 г. - COM(2012) 304 Досие на документа 

Препоръка за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно националната програма за реформи 

на Италия за 2012 г. и за представяне на становище на Съвета относно програмата за 

стабилност на Италия за периода 2012—2015 г. - COM(2012) 318 Досие на документа 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, 

ИКОНОМИЧЕСКИЯ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Европейска 

програма за потребителите- — насърчаване на доверието и растежа - COM(2012) 225 

Досие на документа 

 

Борба с измамите 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Защита на 

финансовите интереси на ЕС — Борба с измамите - Годишен доклад за 2011 г. - 

COM(2012) 408 Досие на документа 

 

Вътрешен пазар и услуги  

Изменено предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 

относно злоупотребата с вътрешна информация и манипулирането на пазара (пазарна 

злоупотреба)(представено в съответствие с член 293, параграф 2 от ДФЕС) - COM(2012) 

421 Досие на документа 

 

Изследвания  

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Годишен 

доклад за дейностите на Европейския съюз в областта на научните изследвания и 

технологичното развитие през 2011 година - COM(2012) 279 Досие на документа 

 

Информационно общество  

Медии и комуникация  

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 

електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на 

вътрешния пазар - COM(2012) 238 Досие на документа 

 

Образование и култура 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за 

установяване на действие на Съюза в подкрепа на инициативата „Европейски столици на 

културата“ за периода 2020—2033 г. - COM(2012) 407 Досие на документа 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ 

ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ относно Европейската фондация за обучение – 

COM(2012) 588 Досие на документа 

 

Околна среда  

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 

защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях - 

COM(2012) 403 Досие на документа 

ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Решение на Европейския парламент и на 

Съвета за сключването на Допълнителния протокол от Нагоя — Куала Лумпур относно 

отговорността и обезщетяването към Протокола от Картахена по биологична безопасност 

- Текст на Споразумението ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ ОТ НАГОЯ — КУАЛА ЛУМПУР 

ОТНОСНО ОТГОВОРНОСТТА И ОБЕЗЩЕТЯВАНЕТО КЪМ ПРОТОКОЛА ОТ КАРТАХЕНА ПО 

БИОЛОГИЧНА БЕЗОПАСНОСТ - COM(2012) 236 Досие на документа 

http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19582/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19595/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19586/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19588/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19539/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19538/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19579/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19554/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19544/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19578/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19548/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19580/
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Предприятия и промишленост 

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за 

хармонизирането на законодателствата на държавите-членки във връзка с 

предоставянето на пазара на радиооборудване - COM(2012) 584 Досие на документа 

 

Разширяване  

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Стратегия 

за разширяване и основни предизвикателства през периода 2012—2013 г. - COM(2012) 

600 Досие на документа 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно 

основните изводи от цялостния мониторингов доклад за готовността на Хърватия за 

членство в ЕС – COM(2012) 601 Досие на документа 

 

Рибарство и морско дело  

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за 

определяне на специални условия за риболова на дълбоководни запаси в 

североизточната част на Атлантическия океан и на разпоредби за риболова в 

международни води от североизточната част на Атлантическия океан и за отмяна на 

Регламент (ЕО) № 2347/2002 - COM(2012) 371 Досие на документа 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно 

проучване за осъществимостта на споразумение за стабилизиране и асоцииране между 

Европейския съюз и Косово - COM(2012) 602 Досие на документа 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно член 294, 

параграф 6 от Договора за функционирането на Европейския съюз относно позицията на 

Съвета във връзка с приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за 

изменение на Регламент (ЕО) № 1406/2002 за създаване на Европейска агенция за 

морска безопасност - COM(2012) 606 Досие на документа 

 

Търговия 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно член 294, 

параграф 6 от Договора за функционирането на Европейския съюз относно позицията на 

Съвета за приемане на Регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване 

на преходни разпоредби за двустранните инвестиционни споразумения между държавите 

членки и трети държави - COM(2012) 603 Досие на документа 

 

 

Актове, публикувани в Официален вестник на 
Европейския съюз 
 

L 1 

Година 56 

4 януари 2013 г. 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ 

2013/1/ЕС 

Решение на Съвета от 20 ноември 2012 година за сключване на Протокол към 

Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и 

техните държави членки, от една страна, и Държавата Израел, от друга страна, за оценка 

на съответствието и приемане на промишлени продукти (ОСП). 

 

http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19583/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19557/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19572/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19551/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19574/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19576/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19577/
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РЕГЛАМЕНТИ 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1/2013 на Комисията от 3 януари 2013 година за 

установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на 

някои плодове и зеленчуци. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 2/2013 на Комисията от 3 януари 2013 година за 

изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои 

продукти от сектора на захарта, определени с Регламент за изпълнение (ЕС) № 892/2012 

за 2012/2013 пазарна година. 

 
L 2 

Година 56 

5 януари 2013 г. 

РЕГЛАМЕНТИ 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 3/2013 на Комисията от 4 януари 2013 година за 

установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на 

някои плодове и зеленчуци. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 4/2013 на Комисията от 4 януари 2013 година за 

определяне на коефициента на разпределение, приложим за подадените от 31 декември 

2012 г. до 1 януари 2013 г. заявления за лицензии за внос на маслиново масло в рамките 

на тарифната квота на Тунис, и за прекратяване на издаването на лицензии за внос за 

месец януари 2013 г. 

 

L 3 

Година 56 

8 януари 2013 г. 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ 

2013/2/ЕС 

Решение на Съвета от 17 декември 2012 година за подписване от името на 

Европейския съюз на Споразумението между Европейския съюз и Република Армения за 

улесняване на издаването на визи. 

 

РЕГЛАМЕНТИ 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 5/2013 на Комисията от 7 януари 2013 година за 

установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на 

някои плодове и зеленчуци. 

 

РЕШЕНИЯ 

2013/3/ЕС 

Решение на Съвета от 20 декември 2012 година относно започването на 

автоматизиран обмен на данни по отношение на ДНК данни в Полша. 

 

L 4 

Година 56 

9 януари 2013 г. 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ 

2013/4/Евратом 

Решение на Съвета от 11 декември 2012 година за одобряване на сключването от 

Европейската комисия на Споразумение за научно и техническо сътрудничество между 

Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Конфедерация Швейцария, от 

друга страна, за асоциирането на Конфедерация Швейцария към Рамковата програма на 

Европейската общност за атомна енергия за ядрени изследвания и обучение (2012—2013 

г.). 
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2013/5/ЕС 

Решение на Съвета от 17 декември 2012 година за присъединяване на Европейския 

съюз към Протокола за опазване на Средиземно море от замърсяване в резултат на 

проучване и експлоатация на континенталния шелф и на морското дъно и неговите недра. 

 

РЕГЛАМЕНТИ 

Регламент (ЕС) № 6/2013 на Комисията от 8 януари 2013 година за изменение на 

Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно общи 

правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска 

агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, 

Регламент (ЕО) № 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО. 

Регламент (ЕС) № 7/2013 на Комисията от 8 януари 2013 година за изменение на 

Регламент (ЕС) № 748/2012 за определяне на правила за прилагане на сертифициране за 

летателна годност и за опазване на околната среда на въздухоплавателни средства и 

свързани с тях продукти, части и оборудване, както и за сертифициране на проектантски 

и производствени организации. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 8/2013 на Комисията от 8 януари 2013 година за 

установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на 

някои плодове и зеленчуци. 

 

РЕШЕНИЯ 

2013/6/ЕС 

Решение на Съвета от 4 декември 2012 година за изменение на Решение 

2011/734/ЕС, отправено към Гърция с оглед засилване и задълбочаване на фискалния 

надзор и за отправяне на предизвестие към Гърция за предприемането на считаните за 

необходими мерки за коригирането на положението на прекомерен дефицит. 

 

L 5 

Година 56 

10 януари 2013 г. 

РЕГЛАМЕНТИ 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 9/2013 на Комисията от 9 януари 2013 година за 

изменение на Регламент (ЕО) № 872/2004 на Съвета относно по-нататъшни рестриктивни 

мерки по отношение на Либерия. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 10/2013 на Комисията от 9 януари 2013 година за 

установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на 

някои плодове и зеленчуци. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 11/2013 на Комисията от 9 януари 2013 година за 

изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои 

продукти от сектора на захарта, определени с Регламент за изпълнение (ЕС) № 892/2012 

за 2012/2013 пазарна година. 

 

L 6 

Година 56 

10 януари 2013 г. 

ДИРЕКТИВИ 

Директива 2012/48/ЕС на Комисията от 10 декември 2012 година за изменение на 

приложенията към Директива 2006/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за 

установяване на технически изисквания за плавателни съдове по вътрешни водни 

пътища. 

Директива 2012/49/ЕС на Комисията от 10 декември 2012 година за изменение на 

приложение II към Директива 2006/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за 
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установяване на технически изисквания за плавателни съдове по вътрешни водни 

пътища. 

 

L 7 

Година 56 

11 януари 2013 г. 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ 

2013/11/ЕС 

Решение на Съвета от 18 декември 2012 година относно позицията, която да бъде 

заета от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП по 

отношение на изменението на приложение IV (Енергетика) и приложение XXI 

(Статистика) към Споразумението за ЕИП. 

 

РЕГЛАМЕНТИ 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 12/2013 на Комисията от 10 януари 2013 година 

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на 

някои плодове и зеленчуци. 

 

L 8 

Година 56 

12 януари 2013 г. 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ 

Решение 2013/12/ОВППС на Съвета от 25 октомври 2012 година за подписване и 

сключване на Споразумение между Европейския съюз и Република Молдова за създаване 

на рамка за участието на Република Молдова в операциите на Европейския съюз за 

управление на кризи. 

 

РЕГЛАМЕНТИ 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 13/2013 на Комисията от 11 януари 2013 година 

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 394/2012 за определяне на 

количествените ограничения за износ на извънквотна захар до края на 2012/2013 

пазарна година и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) № 931/2012. 

 

РЕШЕНИЯ 

2013/13/ЕС 

Решение на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 година за 

мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в 

съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. 

между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто 

финансово управление (заявление EGF/2011/011 AT/Soziale Dienstleistungen от Австрия). 

 

2013/14/ЕС 

Решение на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 година за 

мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в 

съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. 

между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто 

финансово управление (заявление EGF/2011/013 DK/Flextronics, подадено от Дания). 

 

2013/15/ЕС 

Решение на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 година за 

мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в 

съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. 
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между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто 

финансово управление (заявление EGF/2011/014 RO/Nokia, подадено от Румъния). 

 

2013/16/ЕС 

Решение на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 година за 

мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в 

съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. 

между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто 

финансово управление (заявление EGF/2011/018 ES/País Vasco Productos metálicos, 

подадено от Испания). 

 

2013/17/ЕС 

Решение на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 година за 

мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в 

съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. 

между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто 

финансово управление (заявление EGF/2011/026 IT/Emilia-Romagna Motorcycles, 

подадено от Италия). 

 

2013/18/ЕС 

Решение на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 година за 

мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в 

съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. 

между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто 

финансово управление (заявление EGF/2012/005 SE/Ѕааb, подадено от Швеция). 

 

2013/19/ЕС 

Решение на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 година за 

мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в 

съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. 

между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто 

финансово управление (заявление EGF/2012/006 FI/Nokia Salo, подадено от Финландия). 

 

 

 

Книги от фонда на Европейския документационен център 
 

Книги получени в ЕДЦ 

 

 

Annual epidemiological report on communicable diseases in Europe 

Издание относно болестите в Европа за 2010 г. 

ЕС 1643 

 

European guidelines for quality assurance in colorectal cancer screening and diagnosis 

Издание относно раковите болести в ЕС 

ЕС 1644 

 

Children and AIDS 

Доклад за децата и болестите 
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ЕС 1645 

 

Bridging the gap: The role of monitoring and evaluation in evidence – based policy making – 

UNICEF 

Издание относно преодоляването на различията при децата 

ЕС 1646 

 

Core commitments for children in humanitarian action 

Издание относно основната грижа за децата в хуманитарната дейност 

ЕС 1647 

 

Forestry in the EU and the world: A statistical portrait 

Издание относно горите в ЕС и в света – 2011 г. 

ЕС 1648 

 

European competitiveness report – 2010 

Доклад за конкурентоспособността за 2010 г. 

ЕС 1649 

 

The European Economic and Social Committee during the Hungarian Presidency: January - 

June 2011 

Издание относно европейския икономически и социален комитет по време на 

унгарското председателство 

ЕС 1650 

 

Industrial relations in Europe – 2010 

Индустриални връзки в Европа – 2010 

ЕС 1651 

 

Europe’s energy position - Annual report 2010 

Доклад за енергийната позиция в Европа за 2010 г. 

ЕС 1652 

 

Demography report 2010: Eurostat 

Доклад за демографията в ЕС за 2010 г. 

ЕС 1653 

 

SOLVIT – report 2010 

Доклад за СОЛВИТ за 2010 г. 

ЕС 1654 

 

2010 Annual report on the Functioning and Development of the Your Europe Advice service 

Годишен доклад относно функционирането и развитието на европейската 

съветническа служба за 2010 г. 

ЕС 1655 

 

Strategy for equality between women and men: 2010-2015 

Стратегия относно равенството между мъжете и жените: 2010-2015 

ЕС 1656 

 

Report on progress on equality between women and men in 2010 

Доклад относно напредъка за равенството между мъжете и жените за 2010 г. 

ЕС 1657 
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The Social Dimension of the Europe 2020 strategy: A report of the social protection committee 

– 2011 

Социалното измерение в стратегията ЕВРОПА 2020 

ЕС 1658 

 

European agency for Safety and Health at Work – Annual report 2010 

Годишен доклад за 2010 година на Европейската агенция за безопасност и 

здраве при работа 

ЕС 1659 

 

Youth employment measures: European employment Observatory Review – 2010 

Мерки относно заетостта при младежта – преглед за 2010 г. 

ЕС 1660 

 

Second biennial Report on social services of general interest 

Втори доклад относно социалните служби от общ интерес 

ЕС 1661 

 

Joint research center – annual report 2010 

Годишен доклад на изследователския център на ЕС за 2010 г. 

ЕС 1662 

 

A field guide to the main languages of Europe 

Ръководство за основните езици в Европа 

ЕС 1663 

 

European center  for disease prevention and control – summary of key publications – 2010 

Издание на европейския център за превенция и контрол на заболяванията за 

2010 г. 

ЕС 1664 

 

European economy – Capital flows to converging European economies from boom to drought 

and beyond 

Издание относно капиталовите потоци за 2011 г. 

ЕС 1665 

 

European economy – The economic adjustment programme for Ireland - 2010 

Издание относно икономическата програма за Ирландия за 2010 г. 

ЕС 1666 

 

European economy – The economic adjustment programme for Greece 

Издание относно икономическата програма за Гърция за 2011 г. 

ЕС 1667 

 

European economy – The economic adjustment programme for Ireland - 2011 

Издание относно икономическата програма за Ирландия за 2011 г. 

ЕС 1668 

 

European economy – The economic adjustment programme for Portugal – 2011 

Издание относно икономическата програма за Португалия за 2011 г. 

ЕС 1669 
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Pre-accession economic programmes of candidate countries: EU commission assessments - 

2011 

Икономическа програма на страните кандидатки за членство на ЕС за 2011 г. 

ЕС 1670 

 

European economy – Economic and fiscal programmes of potential candidate countries: EU 

commission assessments – 2011  

Издание относно икономическа и фискална програма на страните кандидатки за 

членство на ЕС за 2011 г. 

ЕС 1671 

 

European economy – Progress towards meeting the economic criteria for accession: the 

assessments of the 2011 progress reports and the opinion (Serbia)  

Издание относно напредъка на икономиката на Сърбия в предприсъединяването 

към ЕС 

ЕС 1675 

 

European economy: The EU’s neighboring economies: coping with new challenges - 2011 

Издание относно предизвикателствата в икономиките на страните съседки на ЕС 

за 2011 г. 

ЕС 1676 

 

Report on the risk assessment of mephedrone in the framework of the Council decision of new 

psychoactive substances  

Издание относно наркотичните вещества за 2011 г.  

ЕС 1678 

 

European economic forecast - 2011 

Икономическо издание относно европейската икономика за 2011 г. 

ЕС 1679 

 

Labor market developments in Europe 

Издание относно пазара на труд в Европа за 2011 г. 

ЕС 1680 

 

European economy – Public finance in EMU - 2011 

Публичните финанси в икономическия и паричен съюз за 2011 г.  

ЕС 1681 

 

Tax reforms in EU – MEMBER STATES 2011 

Данъчни реформи в ЕС за 2011 г. 

ЕС 1682 

 

European economic – Forecast – 2011 

Икономически преглед на ЕС за 2011 г. 

ЕС 1683 

 

Product market review – 2010-2011 

Преглед на пазара на продукти в ЕС за 2010-2011 г. 

ЕС 1684 

 

The European Economic and Social committee during the Polish Presidency 
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Издание относно икономическия и социален съвет по време на полското 

председателство – юли-декември 2011 г. 

ЕС 1685 

 

Living and working in Europe – yearbook 2010 

Годишник относно живот и работа в Европа 

ЕС 1686 

 

Cities of tomorrow  

Градове на бъдещето чрез регионалната политика 

ЕС 1687 

 

JRC REPORT 

Доклад на изследователския и научен център за 2011 г. 

ЕС 1688 

 

Employment policy – Social Europe guide VOL 1 - 2011 

Първо издание на политиката на заетостта в Европа за 2011 г. 

ЕС 1689 

 

Agriculture and fishery statistic – 2009/2010 

Статистика за земеделие и риболов за периода 2009/2010 г.  

ЕС 1690 

 

Energy, transport and environment indicators 

Статистическо издание относно транспорт и околна среда за 2011 г. 

ЕС 1692 
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