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Тема на седмицата 
 

Срещата на върха на Г-20: „Нужни 
са упорити усилия“ 

 
Тази среща на върха на Г-20 трябва да изпрати 

силно послание на увереност, че възстановяването ще 

продължи, заяви председателят Барозу преди нейното 

начало днес в Санкт Петербург. 

„ЕС изпълни своите ангажименти, поети миналата година, но възстановяването на 

световната икономика все още е нестабилно. (...) В Европа се наблюдава обрат“, каза 

Барозу, като в същото време подчерта, че няма никакъв повод за самодоволство, най-

вече заради високото ниво на безработицата. Според него обаче действително се 

наблюдават положителни признаци на възстановяване. Той изтъкна, че е изключително 

важно да се положат максимални усилия да се гарантира, че възстановяването ще бъде 

устойчиво във времето, и добави: „Затова надеждността и доверието са от огромно 

значение“. Председателят на Комисията очаква на срещата на върха на Г-20 да бъде 

приет план за действие от Санкт Петербург — средство за продължаващи колективни 

усилия за постигане на растеж и заетост. 

Барозу също така говори за очакванията си във връзка с други основни теми от 

програмата на срещата на върха: данъчно облагане, финансово регулиране и търговия. 

Относно данъчното облагане: „Г-20 трябва да завърши това, което започнахме в 

Европа, като направи автоматичния обмен на информация световен стандарт. На срещата 

на върха ще бъде завършена промяната на парадигмата в областта на данъчното 

облагане. Гражданите могат да бъдат спокойни: дните на данъчните измами и укриването 

на данъци от физически лица и компании са преброени. Ние също така въвеждаме повече 

справедливост в данъчното облагане. (...) Аз ще настоявам за започване на автоматичния 

обмен на информация между страните от Г-20 от 2015 г.“. Барозу призова лидерите от Г-

20 „да предприемат решителни действия срещу намаляването на данъчната основа и 

прехвърлянето на печалби, като използват за основа отличната работа на ОИСР“.  

Относно финансовото регулиране: „тази среща на върха на Г-20 трябва да съхрани 

набраната инерция в областта на финансовото регулиране и да продължи да запълва 

празнотите на финансовите пазари“. В този контекст той подчерта, че „Европа вече е 

готова да застане начело на решителни действия за „осветляване“ на една област, която 

до момента остава неясна: банкирането в сянка“. Това е свързано с амбициозния подход 

за надзор и регулиране на банкирането в сянка, предложен от Европейската комисия 

само преди ден.  

Относно търговията: „на тази среща на върха трябва да се потвърди 

ангажираността на Г-20 срещу протекционизма, да се удължи действието на клаузата от 

Торонто за статуквото (standstill clause) и да се направи повече за премахване на 

ограничаващите търговията мерки“. Европа либерализира търговските си отношения с 

множество страни и региони по света, включително „с някои съседни страни“. 

Председателят Барозу добави, че „това следва да бъде приветствано като 

положителен пример за действията на ЕС за стимулиране на растежа и заетостта не само 

в тези страни, но и в по-широк регион. Ние очакваме суверенитетът на нашите съседи и 

партньори да бъде спазван изцяло“, подчерта той.  

Барозу завърши изявлението си с призив за постигане на консенсус в 

международната общност относно отговора на последните събития в Сирия и слагането на 
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край на конфликта в тази страна, който той определи като „най-голямата хуманитарна 

трагедия на нашето време“. „Тази седмица бе достигната ужасяващата цифра от 2 млн. 

сирийски бежанци. Всички ние сме длъжни да действаме“. ЕС е най-големият донор на 

помощ за хората, страдащи от последиците от тази криза (досега от него са предоставени 

1,3 млрд. евро). 

Изявление на председателя Барозу преди срещата на Г-20 в Санкт Петербург  

Съобщение за медиите: Пътна карта на Комисията за справяне с присъщите на 

банкирането в сянка рискове  

Снимки и видеоматериали от събитието  

Повече информация за Г-20  

 

 

 

 

Източник: страницата на Европейската комисия 

 

 

 

 

 

 

 

Събития в Народното събрание 

Събития от изминалата седмица 
 

Председателят на Народното събрание 

Михаил Миков се срещна с комисар 

Кристалина Георгиева 

 

 

Председателят на Народното събрание 

Михаил Миков се срещна на 6 септември 2013 г. 

с европейския комисар за международното 

сътрудничество, хуманитарната помощ и 

реагиране при кризи Кристалина Георгиева. По 

време на разговора бяха обсъдени широк кръг 

от теми, свързани с хуманитарните аспекти на 

кризата в Сирия, както и  капацитетът на 

страната ни да създаде подходящи условия и да реагира адекватно при  евентуална по-

голяма бежанска вълна.  Общо бе мнението, че с повишено внимание следва да се гледа 

на въпроси като осигуряването на възможности за здравеопазване, образование и 

оказване на специализирана психологическа помощ, отчитайки факта, че по-голямата 

част от бежанците са жени и деца. Комисар Георгиева представи пред председателя на 

Народното събрание активността и предприетите действия в своя ресор и подчерта, че до 

момента Европейският съюз – комисията и държавите –членки са мобилизирали   към 

Сирия и съседните й държави  средства в размер на 1 млрд. и 300 млн. евро, което прави 

евросъюза най-големият донор в тази криза.  

Двамата събеседници бяха категорични, че в тези процеси от изключително 

значение е доброто отношение на местното население към принудените да търсят 

подслон извън своята родина. Обсъдени бяха и потенциалните възможности за 

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-13-679_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-812_bg.htm?locale=bg
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-812_bg.htm?locale=bg
http://ec.europa.eu/avservices/focus/index.cfm?sitelang=en&focusid=329
http://ec.europa.eu/avservices/focus/index.cfm?sitelang=en&focusid=329
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/g20/index_de.htm
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/g20/index_de.htm
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/g20/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/g20/index_fr.htm
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привличане на средства от европейски фондове за облекчаване на последиците от 

кризата - в случай на нейното разрастване.  

Михаил Миков запозна комисар Кристалина Георгиева с приоритетите в работата 

на 42-рото Народно събрание и заяви, че последиците от конфликта в Сирия са във 

фокуса на вниманието на парламента и правителството. По време на срещата бяха 

обсъдени и въпроси, свързани с европейските политики в областта на  хуманитарната 

помощ и реагиране при кризи.  

 

 

 

Предстоящи събития  
 

11/09/2013 

09:00 Пленарно заседание  

11/09/2013 

11:00 Заседание на Комисия по околната среда и водите 

11/09/2013 

14:30 Заседание на Комисия по външна политика 

11/09/2013 

14:30 Заседание на Комисия по земеделието и храните 

11/09/2013 

14:30 Заседание на Комисия по икономическата политика и туризъм 

11/09/2013 

14:30 Заседание на Комисия за взаимодействие с граждански организации и движения 

11/09/2013 

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

11/09/2013 

15:00 Заседание на Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта 

11/09/2013 

15:00 Заседание на Комисия по инвестиционно проектиране 

11/09/2013 

15:30 Заседание на Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските 

фондове 

11/09/2013 

16:00 Заседание на Комисия по правни въпроси 

 

11/09/2013 

Новия модел за ценообразуване на електрическата енергия и ефектите от прилагането му 

върху разпределителните предприятия, крайните снабдители и крайните клиенти ще 

обсъдят парламентарната комисия за взаимодействие с граждански организации и 

движения и Комисията по енергетика  

 

 

 
 

 

 

 

http://www.parliament.bg/bg/plenaryprogram/ID/754
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2078/sittings/ID/6359
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2070/sittings/ID/6371
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2073/sittings/ID/6358
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2064/sittings/ID/6360
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2081/sittings/ID/6368
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2072/sittings/ID/6367
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2076/sittings/ID/6365
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2069/sittings/ID/6362
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2085/sittings/ID/6350
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2085/sittings/ID/6350
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2067/sittings/ID/6363
http://www.parliament.bg/bg/calendar/ID/801
http://www.parliament.bg/bg/calendar/ID/801
http://www.parliament.bg/bg/calendar/ID/801
http://www.parliament.bg/bg/calendar/ID/801
http://www.parliament.bg/bg/calendar/ID/801
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Годишна работна програма   

 

 

 

Годишна работна програма по въпросите на Европейския съюз (2012 г.) 

 

 

 

Законопроекти свързани с правото на ЕС 
 

На 4 септември 2013 г. Комисията по земеделието и храните разгледа и прие на 

първо четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за прилагане на 

Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, № 302-

01-13, внесен от Министерски съвет на 27.08.2013 г.  

Законопроектът има за цел да актуализира българското законодателство в 

съответствие с европейски изисквания в областта на Общата организация  на пазарите на 

земеделски продукти, като въвежда нови форми на подкрепа в областта на пчеларството, 

 на млякото, на плодовете и зеленчуците в учебните заведения, на интервенционното 

изкупуване на подлежащите на интервенция продукти, урежда договорните отношения в 

сектора на млякото и млечните продукти, признаването на организации на 

производители, асоциации на производители и междубраншови организации в сектора на 

млякото. 

 

 

 

Новини от България свързани с ЕС 
 

 

България ще получи експертна помощ от ЕК за бежанците 

 

 

България ще получи експертна помощ от Европейската служба за подпомагане в 

областта на убежищата, за да се справи с увеличения поток на бежанци. Това стана ясно 

след срещи в Брюксел на министъра на вътрешните работи Цветлин Йовчев с 

еврокомисарите по вътрешни работи Сесилия Малстрьом и по хуманитарни дейности 

Кристалина Георгиева, предаде БНТ. 

Помощта от Европейската служба за убежища ще бъде експертна, като 

представителите на Агенцията ще помагат за добрата организация на процеса на 

приемане и регистрация на бежанци, както и ще дадат съвети откъде може да се получи 

допълнително съдействие.  

След срещите стана ясно, че евентуално може да се очаква и финансова помощ, но 

в много малки размери, защото европейските пари за тази цел са почти свършили. 

Йовчев е предупредил, че ако положението с бежанците се влоши, България ще 

има нужда от много средства.  

Страната ще трябва сама да се справя с недостига на места за настаняване на 

бежанците. 

http://www.parliament.bg/bg/grp2012
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2073
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Източник: Europa.bg 

 

  

 

Новини от европейските институции  
 

Събития от изминалата седмица в европейските институции 
 

 
Седмицата в Европейския парламент  

 

 

 

Какво прави ЕС за подкрепа на жертвите на 

конфликта в Сирия 

 

Конфликтът в Сирия не само поставя под заплаха 

геополитическата стабилност на един регион, но и 

причинява ужасяващи човешки щети. В началото на 

септември тази година броят на сирийците, които са 

напуснали страната си, за да търсят убежище, достигна 

2 милиона души по данни на ООН. Един милион от тези 

бежанци са деца. Прочетете какво прави Европа, за да 

помогне на хората, засегнати от бушуващите бойни действия.  

Комисията по външни работи на ЕП заклейми предполагаемата употреба на 

химически оръжия в Сирия и призова за намирането на трайно политическо решение 

независимо от евентуалните военни удари. 

Европейският парламент е особено активен в призивите си за подкрепа на 

бежанците, принудени да напуснат страната. До момента ЕС е заделил повече от 300 

милиона евро за облекчаване на хуманитарната ситуация в Сирия, като по-рано тази 

година депутатите дадоха одобрение за още 19,5 милиона евро за храна, подслон и 

медицински доставки. 

 

 

Източник: страницата на Европейския парламент 
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Седмицата в Съвета  

 

Египет: ЕС призовава за прекратяване на насилието 

 

На извънредното заседание на Съвета от 21 август 2013 

г. външните министри на ЕС приеха заключения във връзка с 

последните събития в Египет.  

Министрите изразиха безпокойството си по повод на 

тези събития и осъдиха категорично всички актове на 

насилие. ЕС смята, че наскоро проведените операции на 

египетските сили за сигурност бяха несъразмерни и причиниха 

неприемливо голям брой случаи на загинали и ранени. Освен 

това Съветът решително осъди актовете на тероризъм, като 

убийството на полицаи в Синай. 

„Призоваваме всички страни да спрат цикъла на насилие. Бихме искали всички 

политически партии да участват в реален и приобщаващ диалог с цел възстановяване на 

демократичния процес. Политическите групи не следва да се изключват, доколкото 

отхвърлят насилието и спазват демократичните принципи. Готови сме да подкрепяме 

Египет в този процес“, каза върховният представител на ЕС по въпросите на външните 

работи и политиката на сигурност Катрин Аштън. 

Като отчита потребностите на египетския народ, Съветът реши да продължи да 

предоставя финансова помощ в социално-икономическата сфера и за гражданското 

общество. ЕС обаче ще наблюдава ситуацията и ще адаптира сътрудничеството си в 

зависимост от обстоятелствата, като Съветът отправи искане към върховния представител 

на ЕС да направи преглед на въпроса за помощта на ЕС за Египет. 

Освен това държавите членки постигнаха съгласие да спрат временно лицензите за износ 

за Египет на всякакво оборудване, което би могло да се използва за репресии вътре в 

страната, и да направят нова оценка на лицензите за износ на оборудване, попадащо в 

обхвата на Обща позиция 2008/944/ОВППС, както и да преразгледат помощта си за 

Египет в областта на сигурността. 

ЕС подкрепя египетския народ 

Европейският съюз отдавна поддържа близки отношения с египетския народ и го 

подкрепя в продължаващия му стремеж към демокрация, зачитане на правата на човека и 

сигурност. От въстанието на 25 януари 2011 г. досега ЕС неотклонно подкрепя законното 

искане на населението на Египет за зачитане на неговите граждански, политически и 

социално-икономически права, като призовава за мирен и приобщаващ преход. 

През последните седмици ЕС повиши усилията си за насърчаване на диалога и мирното 

разрешаване на египетската криза посредством постоянен контакт с всички страни, 

включително по време на неотдавнашните посещения на върховния представител на ЕС 

Катрин Аштън, както и посредством дейността на специалния представител на ЕС 

Bernardino Leon.  

Египет — ключов партньор 

Египет е ключовият партньор на ЕС в един стратегически важен регион. 

Отношенията между ЕС и Египет са обвързани от Споразумението за асоцииране, което 

влезе в сила през 2004 г. Сътрудничеството е насочено главно към демократичните и 
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социалните реформи, икономическата модернизация, въпросите, свързани с миграцията, 

и търговията. 

През финансовия период 2007—2013 г. ЕС предостави на Египет повече от 1 

млрд. евро, но поради продължаващата нестабилност в страната и неспазването на 

договорените условия сумите, отпускани по действащи програми, намаляха. 

По подобен начин египетските власти понастоящем не могат да изпълнят много 

условия във връзка с допълнителните 5 млрд. евро дългосрочна помощ, предложена от ЕС 

и свързани финансови институции (ЕИБ и ЕБВР) през ноември 2012 г. 

 

 

 

 

 

Източник: страницата на Съвета 

 

 

 

Председателство на Съвета на ЕС 
 

 

Литовско председателство на Съвета на ЕС: за 

постигане на една „надеждна, просперираща и 

отворена Европа” 

 

  В периода 1 юли – 31 декември 2013 г. Република 

Литва ще поеме за първи път ротационното председателство 

на Съвета на Европейския съюз след присъединяването си 

към Съюза през 2004 г. Тя ще бъде шестата държава-членка 

от последната вълна на разширяване след Словения, 

Чешката република, Унгария, Полша и Кипър, която ще поеме тази отговорна роля. 

Дефинираните от предстоящото Литовско председателство приоритетни сфери на 

действие целят постигането на една „надеждна, просперираща и отворена Европа”. Те 

демонстрират приемственост и амбиция за надграждане постигнатото от предшестващото 

Ирландско председателство на Съвета на ЕС по актуалните теми от европейския дневен 

ред. 

„Надеждна Европа”: По отношение на икономическото възстановяване на Европа, 

Литовското председателство ще се стреми да засили рамката за икономическо 

управление и да укрепи бюджетните механизми за надзор в еврозоната, ще следи за 

стриктното прилагане на Пакта за растеж и заетост, ще продължи с дискусиите за 

задълбочаването на Икономическия и паричен съюз, включително изграждането на 

Банков съюз, както и ще се опита да насърчи по-активното участие на европейските 

граждани по въпросите на европейския дневен ред. 

„Просперираща Европа”: Литовското председателство ще фокусира усилията си и върху 

мерките, целящи повишаването на конкурентоспособността на европейската икономика. 

Акцентът ще е поставен върху насърчаването на заетостта, в т.ч. на младежката заетост, 

предприемането на мерки в подкрепа дейността на малките и средните предприятия, 

развитие на индустрията, изследванията, иновациите и дигиталния пазар, подходящо 

прилагане на Третия енергиен пакет, преглед на макрорегионалните стратегии на ЕС за 

Балтийско море и Дунавския регион. 
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„Отворена Европа”: Сред външнополитическите приоритетите на Литовското 

председателство ще бъде засилването надиалога със страните от Източното партньорство 

чрез подписването на споразумения за асоцииране и на споразумения за изграждане на 

задълбочени и всеобхватни зони за свободна търговия, постигане на напредък по 

преговорите с източните партньори за облекчаване на визовия режим и визова 

либерализация, продължаване на процеса на разширяване на ЕС, промотиране на 

свободната търговия с някои от стратегическите партньори на ЕС, ефективен контрол на 

външните граници на Съюза, засилване на Общата политика за сигурност и отбрана, 

увеличаване на въздействието на европейската политика за развитие. 

България оценява амбициозните цели и силния ангажимент на Литовското 

председателство за постигането на една по-стабилна Европа, която създава повече 

условия за икономически растеж и заетост. Споделяме виждането, че основният фокус на 

усилията следва да бъде съсредоточен върху приемането на необходимите законодателни 

актове по отношение на икономическото управление и финансовата стабилност: 

Българската страна активно ще участва по време на Литовското председателство в 

дискусиите по енергийната сигурност, завършването на Единния енергиен пазар на ЕС и 

засилването на външните измерения на енергийната политика на Съюза. Нашата основна 

цел ще бъде постигането на достъпни и конкуренти цени на електроенергията. 

България подкрепя намеренията на предстоящото Литовско председателство да 

върне акцента в дневния ред на Съвета на ЕС на въпросите, свързани с Източното 

партньорство, прилагането на Дунавската стратегия и продължаването на процеса на 

разширяване на Съюза. Страната ни застава зад амбициите на Литовското 

председателство и да укрепи ролята и разшири влиянието на ЕС на международната 

сцена, като ще продължи да допринася активно за постигането на тези цели. 

Важен въпрос за нас, по който очакваме продължаването на активните дискусии с 

европейските ни партньори през втората половина на 2013 г., е присъединяването на 

България към Шенгенското пространство. 

 

 

 

Уебсайт на литовското председателство 

 

 

 

Новини от Европейската комисия 

 

Намаляване на рисковете от банкирането в сянка - 

04/09/2013 г. 

 

ЕС дава ход на планове за регулиране на „сенчестата“ 

банкова система, която допринесе за избухването на кредитната 

криза.  

Повечето регулаторни изисквания, наложени на финансовия 

сектор след началото на икономическия спад през 2008 г., са насочени към официалната 

банкова система. Дейностите на паралелната банкова система, в която влизат хедж 

фондовете, частните дялови инвестиции и секюритизацията, са подобни на тези на 

банките, но по традиция са по-слабо контролирани. Банкирането в сянка няма достъп до 

http://www.eu2013.lt/en
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помощ от централните банки или до предпазни мерки като застраховане на депозити и 

дългови гаранции. 

Въпреки че банкирането в сянка помага за предоставяне на финансова ликвидност 

на банковия сектор, то също така доведе до създаване на нестабилност във финансовата 

система през последните години. Тази нестабилност допринесе за краха на Леман 

Брадърс през 2008 г. и за „замразяването“ на световните кредитни пазари по време на 

финансовата криза. 

Отстраняване на причините за финансовата нестабилност  

В световен мащаб общият размер на активите на „сенчестия“ банков сектор е 

нараснал повече от два пъти през последното десетилетие — до над 50 трилиона евро, 

като в момента възлиза на почти една трета от глобалната финансова система. 

Стойността на банкирането в сянка в Европа се оценява на повече от 23 трилиона 

евро. 

Големият размер на банковия сектор в сянка и тесните му връзки с регулирания 

финансов сектор го превръщат в потенциален източник на системен риск за държави, 

правителства и данъкоплатци, тъй като всяка слабост може да предизвика „епидемия“, 

която ще засегне регулирания финансов сектор. 

Капиталови изисквания  

В предложените от ЕС реформи се призовава някои видове фондове на паричния 

пазар (ФПП) да поддържат паричен буфер в размер на 3 % от своите активи, за да се 

намали риска от напускане на инвеститори в тях, както се случи по време на 

финансовата криза.  

ЕС също така предлага определяне на дневни и седмични равнища на ликвидност 

за ФПП, както и мерки за по-добро предвиждане на мащабни обратни изкупувания и за 

намаляване на предоверяването на кредитни рейтинги на трети страни. 

ЕС работи съвместно с Г-20 за намаляване на рисковете от банкирането в сянка. 

Очаква се препоръките на Съвета за финансова стабилност на Г-20 да бъдат 

подкрепени от лидерите на страните от групата на 5 и 6 септември 2013 г. в Санкт 

Петербург. 

Още за банкирането в сянка  

Пътна карта на Комисията за справяне с присъщите на банкирането в сянка рискове  

Съобщение относно банкирането в сянка: често задавани въпроси  

Предложените нови правила за ФПП – Често задавани въпроси  

 

 
Източник: страницата на Европейската комисия 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/shadow-banking/index_de.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/finances/shadow-banking/index_de.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/finances/shadow-banking/index_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-812_bg.htm?locale=bg
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-763_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-764_en.htm
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Документи на Европейската комисия 
 

Документи на ЕК получени в периода август 2013 г. 

 
ПОСЛЕДНИ ДОКУМЕНТИ 

ДОКУМЕНТ СИГНАТУРА ДАТА 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на 
Регламент (ЕО) № 91/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2002 
година относно статистиката за железопътния транспорт по отношение на събирането на 
данни за товарите, пътниците и произшествията 

COM(2013) 
611 

30/08/2013 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Резюме на оценката на въздействието - 

SWD(2013) 
314 

29/08/2013 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Годишен доклад до 
органа за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета относно 
вътрешните одити, извършени през 2012 г. - (Член 99, параграф 5 от Финансовия регламент) 
- {SWD(2013) 314 final} 

COM(2013) 
606 

29/08/2013 

ДОКЛАД 

COM(2013) 
594 

21/08/2013 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно изпълнението на 
мерките във връзка със сектора на пчеларството от Регламент (ЕО) № 1234/2007 

COM(2013) 
593 

16/08/2013 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА КОМИСИЯТА Ръководство. Понятието „законно предлаган на пазара“ 
в Регламент (ЕО) № 764/2008 за взаимното признаване 

COM(2013) 
592 

16/08/2013 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подновяването на Споразумението за научно 
и технологично сътрудничество между Европейската общност и правителството на Руската 
федерация 

COM(2013) 
583 

14/08/2013 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Доклад относно 
прилагането на Регламент (ЕО) № 1371/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 
октомври 2007 г. относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен 
транспорт 

COM(2013) 
587 

14/08/2013 

СЪОБЩЕНИЕ 

COM(2013) 
588 

14/08/2013 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА 

SWD(2013) 
304 

14/08/2013 

Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно присъединяването на Хърватия към Конвенцията 
от 23 юли 1990 г. за премахване на двойното данъчно облагане във връзка с корекцията на 
печалби на свързани предприятия 

COM(2013) 
586 

13/08/2013 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно отмяната на Решение 2007/124/ЕО, Евратом 
на Съвета 

COM(2013) 
580 

09/08/2013 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на 
Регламент (ЕО) № 638/2004 за статистиката на Общността, свързана с търговията със стоки 
между държавите членки по отношение на възлагане на делегирани и на изпълнителни 
правомощия на Комисията за приемане на определени мерки, изпращане на информация от 
митническата администрация, обмен на поверителни данни между държавите членки, както и 
за определяне на статистическата стойност. 

COM(2013) 
578 

08/08/2013 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на 
Регламент (ЕО) № 471/2009 относно статистиката на Общността за външната търговия с трети 
страни по отношение на предоставянето на Комисията на делегирани и изпълнителни 
правомощия за приемането на определени мерки 

COM(2013) 
579 

08/08/2013 

Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА за изменение на директиви 2006/112/ЕО и 
2008/118/ЕО по отношение на най-отдалечените френски региони, и по-специално Майот 

COM(2013) 
577 

07/08/2013 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Седми доклад за 
изпълнението на Директивата за пречистването на градските отпадъчни води (91/271/ЕИО) - 
{SWD(2013) 298 final} 

COM(2013) 
574 

07/08/2013 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Анекс, Придружаващ документа към SWD(2013) 07/08/2013 

http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/20784/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/20784/
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http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/20784/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/20763/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/20764/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/20764/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/20764/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/20764/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/20733/
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http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/20689/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/20694/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/20694/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/20670/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/20670/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/20670/
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ДОКЛАДА НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Седми доклад за 
изпълнението на Директивата за пречистването на градските отпадъчни води (91/271/ЕИО) - 
{COM(2013) 574 final} 

298 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за прилагането на 
Регламент (ЕО) № 453/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно тримесечната 
статистика за свободните работни места в Общността 

COM(2013) 
571 

06/08/2013 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за установяване на позицията, която да бъде заета от 
Европейския съюз в рамките на Общия съвет на Световната търговска организация по 
отношение на искането за освобождаване от задължения от страна на СТО във връзка с 
допълнителни автономни търговски преференции, предоставени от Европейския съюз на 
Република Молдова 

COM(2013) 
575 

06/08/2013 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването от името на Европейския съюз и 
неговите държави членки на Протокола към Споразумението за сътрудничество и митнически 
съюз между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република 
Сан Марино, от друга страна, във връзка с участието на Република Хърватия като страна по 
Споразумението вследствие на присъединяването ? към Европейския съюз  

COM(2013) 
568 

02/08/2013 
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