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Тема на седмицата 

 
Да отстояваме Европа 

 

 

В речта си за състоянието на Съюза от 2013 г. 

председателят Барозу отправи обединяващ призив 

към „всички онези, които се интересуват от Европа, 

независимо от тяхната политическа или 

идеологическа позиция и без значение откъде идват, 

да се застъпят за Европа“. 

На петата годишнина от рухването на „Леман 

Брадърс“, председателят Барозу припомни в речта си 

какво е постигнато оттогава. „Ако погледнем назад и 

се замислим какво сме свършили заедно, за да обединим Европа в периода на кризата, 

мисля, че с право можем да кажем, че преди 5 години никога не бихме помислили, че 

това би било възможно“, заяви той и продължи: „Това, което е важно сега, е как ще 

използваме постигнатия напредък. Трябва ли да изтъкваме неговото значение или пък да 

го омаловажаваме? Трябва ли той да ни вдъхва увереност за продължаване на 

започнатото или трябва да омаловажим резултатите от нашите усилия?“ 

Председателят Барозу изтъкна редица неотдавнашни статистики и развития, които 

са основателна причина за увереност в Европа. „Възстановяването в Европа е близо. 

Естествено, трябва да сме бдителни. Но това наистина доказва, че сме на прав път. 

То би трябвало да ни насърчи да продължим усилията си. Дължим го на онези, за които 

възстановяването все още не е близка реалност, и на онези, които все още не могат да се 

възползват от положителните промени. Дължим това на 26-те милиона безработни в 

Европа“. 

Председателят Барозу отправи призив за засилване на европейската интеграция 

на фона на случващото се в световен мащаб: „В нашия свят на геоикономически и 

геополитически тектонични промени вярвам, че единствено заедно, като Европейски 

съюз, можем да осигурим на нашите граждани това, което те желаят: защитата на нашите 

ценности, интереси и просперитет и тяхното насърчаване в ерата на глобализацията“. 

Според председателя Барозу основният въпрос в дебата, който се води 

понастоящем в цяла Европа, е: „Искаме ли да направим Европа по-добра или 

предпочитаме да се откажем от нея?“ 

Той продължи: „Аз давам ясен отговор: нека се ангажираме! Ако не харесвате 

Европа такава, каквато е — направете я по-добра! Като плода на всяко човешко усилие, 

ЕС не е съвършен. Споровете относно разделението на труда между националното и 

европейското равнище никога няма да приключат окончателно. Не за всичко са нужни 

решения на европейско ниво. Европа трябва да се концентрира върху областите, в които 

може да придаде най-голяма добавена стойност. Ако случаят не е такъв, тя не следва да 

се намесва. Намесата на ЕС трябва да бъде по-голяма за големите неща и по-скромна за 

по-малките“. 
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Същевременно Барозу даде ясно да се разбере, че работата по задълбочаването на 

икономическия и паричен съюз също остава приоритет: „Има области от особено 

значение, в които Европа трябва да бъде по-интегрирана, по-сплотена. Области, в които 

резултати могат да се постигнат само от една силна Европа. Вярвам, че изграждането на 

политически съюз трябва да бъде политическият хоризонт за нас. Това не е просто искане 

на пламенен европеец. То е необходимият път, който трябва да се извърви, за да 

консолидираме напредъка си и да обезпечим бъдещето“. 

Реч за състоянието на Съюза от 2013 г. на председателя Барозу 

Гледайте речта за състоянието на Съюза  

Писмо до председателя на Европейския парламент Мартин Шулц [302 KB] от 

председателя Барозу 

Видео  

 

 

Източник: страницата на Европейската комисия 

 

 

Събития в Народното събрание 

Събития от изминалата седмица 
 

Председателят на Народното събрание 

Михаил Миков се срещна с посланика на 

Великобритания Джонатан Алън 

 

 

 

Председателят на Народното събрание 

Михаил Миков се срещна на 13 септември 2013 

г. с посланика на Великобритания Джонатан 

Алън. 

Председателят на българския парламент 

запозна английския дипломат с работата на 42-

рото Народно събрание и предприетите мерки, 

чиято цел е да доведат до решения, които да отговорят на исканията и очакванията на 

гражданите. 

Михаил Миков отбеляза, че гарантирането на прозрачността в работата на 

парламента е основен приоритет. Той посочи въведения блиц-контрол и допълни, че до 

месец ще стартират и директни излъчвания на заседанията на комисиите в интернет-

страницата на Народното събрание. 

Председателят на парламента информира госта за инициираните от парламента 

публични дискусии по най-важните за обществото проблеми. 

Джонатан Алън запозна Михаил Миков със законодателния процес в английския 

парламент. Дипломатът се ангажира да съдейства да бъде споделен с българските 

депутати опитът на английския парламент, свързан с оценката на въздействието на 

законодателните актове на Народното събрание. 

 

 

 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-13-684_bg.htm
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I081507&sitelang=en
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I081507&sitelang=en
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/pdf/20130911-letter-to-schulz_en.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=Q9L6ycljbLc
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Предстоящи събития  
 

17/09/2013 

10:30 Председателят на парламента Михаил Миков ще присъства на официалната 

церемония по издигане знамето на София и на откриването на Националната 

благотворителна кампания на БЧК  

17/09/2013 

14:00 Работно заседание на Обществения съвет към Временната комисия за изработване 

на проект на нов Изборен кодекс  

17/09/2013 

15:00 Ръководството на Комисията по вероизповеданията и парламентарна етика ще се 

срещне с председателя на Епископската конференция на Католическата църква в 

България епископ Христо Пройков  

18/09/2013 

09:00 Пленарно заседание  

18/09/2013 

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

18/09/2013 

14:30 Заседание на Комисия по културата и медиите 

18/09/2013 

14:30 Заседание на Комисия по икономическата политика и туризъм 

18/09/2013 

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

18/09/2013 

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

фондове 

18/09/2013 

16:00 Заседание на Комисия по правни въпроси 

19/09/2013 

09:00 Пленарно заседание  

19/09/2013 

14:30 Заседание на Комисия по бюджет и финанси 

19/09/2013 

14:30 Заседание на Комисия за контрол над службите за сигурност, използването и 

прилагането на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по закона за 

електронните съобщения 

19/09/2013 

15:00 Заседание на Комисия по земеделието и храните 

19/09/2013 

15:00 Заседание на Комисия по инвестиционно проектиране  

 

http://www.parliament.bg/bg/calendar/#8069
http://www.parliament.bg/bg/calendar/#8069
http://www.parliament.bg/bg/calendar/#8069
http://www.parliament.bg/bg/calendar/#8061
http://www.parliament.bg/bg/calendar/#8061
http://www.parliament.bg/bg/calendar/#8070
http://www.parliament.bg/bg/calendar/#8070
http://www.parliament.bg/bg/calendar/#8070
http://www.parliament.bg/bg/plenaryprogram/ID/755
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2072/sittings/ID/6383
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2080/sittings/ID/6378
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2064/sittings/ID/6377
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2076/sittings/ID/6379
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2085/sittings/ID/6375
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2085/sittings/ID/6375
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2067/sittings/ID/6381
http://www.parliament.bg/bg/plenaryprogram/ID/755
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2066/sittings/ID/6386
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2084/sittings/ID/6384
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2084/sittings/ID/6384
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2084/sittings/ID/6384
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2073/sittings/ID/6376
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2069/sittings/ID/6382
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Годишна работна програма   

 

 

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

 

 

 

 

 

 

Законопроекти свързани с правото на ЕС 
 

 

На 11 септември 2013 г. Комисия по земеделието и храните разгледа и прие на 

първо четене Законопроект за защита на растенията, № 302-01-10, внесен от 

Министерски съвет на 31.07.2013 г.  

Законопроектът за защита на растенията има за цел да приведе българското 

законодателство в съответствие с европейските изисквания в областта на растителната 

защита. Законопроектът транспонира изискванията на Директива 2009/128/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка на 

Общността за постигане на устойчива употреба на пестициди, също така оптимизира и 

детайлизира разпоредби въвеждащи изискванията на Директива 2000/29/ЕО. Със 

законопроекта се предвиждат мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 1107/2009, 

Регламент (ЕО) № 2003/2003, Регламент (ЕС) № 547/2011;  

 

 

 

 

Новини от България свързани с ЕС 
 

България е последна по иновации в ЕС 

 

 

По данни от нов показател, предложен от Европейската комисия, Швеция, 

Германия, Ирландия и Люксембург са страните от ЕС, възползващи се в най-голяма 

степен от иновациите, съобщава Рапид. С показателя за резултатите от иновациите се 

измерва до каква степен иновативните идеи успяват да достигнат пазара, осигурявайки 

по-добри работни места и допринасяйки за конкурентоспособността на Европа. 

Показателят бе разработен по искане на европейските лидери с цел извършване 

на оценка на националните политики в областта на иновациите, а резултатите показват, 

че между страните от ЕС все още съществуват значителни различия в тази област. 

Показателите на Съюза като цяло са добри в международен план, въпреки че той 

все още изостава от най-иновативните икономики в света. 

http://www.parliament.bg/bg/grp2012
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2073
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Европейският комисар по въпросите на изследователската дейност, иновациите и 

науката Мойра Гейгън-Куин заяви: „Европейският съюз трябва да превръща повече 

блестящи идеи в успешни продукти и услуги, за да заеме водещо място в световната 

икономика. Освен това трябва да сложим край на обезпокоителното „разделение в 

сферата на иновациите“. Предложеният показател ще ни помогне да оценяваме 

резултатите и да откриваме области, в които са нужни действия на страните членки.“ 

Според новия показател резултатите в областта на иновациите варират значително 

между страните от ЕС -средната стойност за Съюза за 2010 г. е определена на 100- 

България е на последно място с показател 65 след Литва и Латвия. 

Страните начело в класацията дължат своите позиции на добрите си резултати по 

няколко или по всички от следните показатели: икономика с висок дял на 

високотехнологични сектори, бързоразвиващите се иновативни предприятия, голям брой 

регистрирани патенти и конкурентен износ. 

Новото в предложения показател е, че той е насочен към резултатите от 

иновациите. Така той допълва сравнителния анализ на иновациите в Съюза на Комисията 

и обобщения индекс на иновациите. Последните оценяват постиженията на страните 

членки и на ЕС в областта на иновациите в по-широк смисъл с помощта на 24 показателя 

за иновациите, включващи вложените ресурси, произведените количества и крайните 

резултати. 

Резултатите в областта на иновациите са разнообразни и се различават в 

отделните сектори. Предложеният индикатор се базира на четири компонента, подбрани 

на базата на своето значение за политиката. 

Технологични иновации – измервани от броя патенти.  

Заетост в наукоемките отрасли като процент от общата заетост.  

Конкурентоспособност на високотехнологични стоки и услуги. Този компонент се 

базира на приноса на търговския баланс на високотехнологични и среднотехнологични 

продукти в общия търговски баланс и на дела на високотехнологичните услуги от общия 

износ на услуги.  

Заетост в бързоразвиващи се предприятия в иновативни сектори.  

Сравнение с някои страни извън ЕС показва, че Съюзът като цяло се справя добре. 

Швейцария и Япония безспорно са начело в класацията, но резултатите на ЕС в областта 

на иновациите са почти равни на резултатите на САЩ. 

 

 

Източник: Europa.bg 

 

Новини от европейските институции  

Събития от изминалата седмица в европейските институции 

 
Седмицата в Европейския парламент  

 

ЕП разисква по-строги мерки срещу манипулациите на 

финансовия пазар 

 

Търговията с вътрешна информация и манипулациите на 

пазара могат да направят отделни банкери богати, но това става 

за сметка на загуби за всички останали и поражда нестабилност 

във финансовата система като цяло. Затова на 10 септември 2013 
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г. ЕП обсъди и гласува по-строги правила по отношение на манипулациите на пазара, 

които целят, по думите на докладчика Арлийн Маккарти (С&Д, Великобритания), да 

възстановят доверието към финансовата индустрия.  

 

Търговията с вътрешна информация е порочна практика, при която някой се 

възползва от информация, недостъпна за широката публика, за да реализира печалба. 

Например, ако той знае, че определена компания ще бъде обект на предложение за 

придобиване, той може да купи акции от нея. При оповестяването на подобна новина 

обикновено цената на акциите на компанията нараства и притежателите реализират 

печалби. 

„Още много трябва да бъде направено за възстановяването на доверието в банките 

и във финансовата индустрия. Ние трябва да задвижим отново реалната икономика и да 

защитим интересите на потребителите във финансовия сектор“, заявява г-жа Маккарти. 

Тя също така работи по директива, която предлага криминални наказания за 

лицата, които са въвлечени в манипулирането на пазара. 

 

 

ЕП очертава правила за ограничаване на рисковете за 

купувачите на жилища 

 

 Купувачите на жилища ще бъдат по-добре 

информирани за разходите и рисковете, свързани с 

тегленето на ипотечен кредит, ще се ползват от частична 

защита срещу промени на пазара, които увеличават 

погасителните вноски, и ще имат повече закрила, ако не са в 

състояние да изплащат заема си, благодарение на нови правила, за които Парламентът 

даде предварително одобрение на 10 септември. ЕП отложи окончателното гласуване, за 

да се увери, че законодателството ще бъде правилно приложено навсякъде в ЕС.  

Текстът, одобрен с вдигане на ръце, обхваща ипотечните кредити върху жилищни 

сгради, жилищни сгради с офис площи и земя за строеж. Някои от изискванията му ще 

могат да бъдат адаптирани към различните обстоятелства на ипотечните и имотните 

пазари в отделните страни-членки, но информацията, която се предоставя на купувачите, 

ще трябва да бъде представена по последователен начин навсякъде в ЕС. 

Преди подписване на договора 

Всеки, който се интересува от ипотечен кредит в ЕС, ще трябва да получи 

сравнима информация за наличните продукти и да бъде запознат с общите разходи и 

дългосрочните последици от тегленето на кредита. Кредитните условия, които се 

предлагат на кредитополучателите, ще трябва да отговарят на тяхното финансово 

положение и да отчитат техните перспективи и потенциални рискове. 

Освен това на кандидатстващите за кредит ще бъде даван задължителен 7-дневен 

период за обмисляне преди подписването на договора или право на отказ в рамките на 7 

дни след това. 

В рамките на срока на договора 

Депутатите в ЕП въведоха гъвкави клаузи, сред които правото на 

кредитополучателя на предсрочно погасяване на кредита при условия, които могат да 

бъдат определени от страните-членки, както и правото на кредитната институция на 

справедлива компенсация за такова предсрочно погасяване. 

Според новите правила за кредитите, които се предоставят в чуждестранна валута, 

кредитополучателят ще трябва да бъде предупреден преди подписване на договора, че 

дължимите погасителни вноски могат да нараснат. Като алтернатива, може да му бъде 

дадена възможност да промени валутата при определени условия и по валутния курс, 

определен в договора за кредит. 

Защита при невъзможност за плащане 
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Депутатите добавиха нов текст, който посочва, че връщането на обезпечението ще 

бъде достатъчно за погасяването на задължението, ако кредитополучателят и кредитната 

институция изрично са включили такава клауза в текста на договора. 

Когато кредитополучател не е в състояние да изпълнява задълженията си, 

собствеността трябва да бъде продадена на възможно най-добрата цена и да се улесни 

изплащането на оставащите погасителни вноски, така че да се защитят потребителите и 

да се предпазят от поемане на прекалени дългове за дълги периоди, заявяват депутатите. 

Следващи стъпки 

Парламентът одобри окончателния текст на законодателството, но преди да 

гласува по него, той иска от страните-членки да поемат ангажимент за правилното му 

прилагане на собствена територия, т.е. в целия ЕС. 

 

 

 

 

Мариета Янаку: Общ подход на ЕС към Сирия 

можеше да постигне различни резултати 

 

 

Трябва ли страните в ЕС да работят заедно в по-

голяма степен по въпросите на отбраната? На 11 

септември 2013 г. ЕП  обсъди доклад, препоръчващ по-

тясно сътрудничество в областта на сигурността, а на 12 

септември 2013 г. ще гласува позицията си по темата. 

Разговаряхме с докладчика Мариета Янаку (ЕНП, Гърция) за това как единна политика на 

ЕС за сигурност и отбрана би могла да постигне различни резултати в ситуации като в 

Сирия.  

Във връзка с кризата в Сирия, смятате ли, че щеше да има различен резултат, ако 

ЕС имаше достатъчен капацитет за действия? 

Да, едно е да имаме реакция на целия ЕС, друго е, ако например Франция заяви, 

че ще участва веднага. В първия случай бихме били по-организирани и по-уважавани от 

американците. Трябва да работим заедно.  

Много е трудно да се каже какво ще се случи в Сирия сега. Една атака от извън 

Сирия без намеса на място е невъзможна. Това не е Косово. Аз не съм за такава атака и 

трябва да се премисли два пъти, преди да се предприеме нещо подобно. Трябва да се 

опитва отново и отново да се намери политическо решение. 

Защо страните-членки са толкова колебливи да работят съвместно в областта на 

сигурността и отбраната? 

Някои правителства се опасяват, че такова сътрудничество би било против НАТО. 

Освен това някои от новите страни-членки са на мнение, че САЩ е основният източник на 

сигурност за света.  

Всичко това е несериозно, защото ние имаме опит от съвместната си работа в 

продължение на толкова много години. Кой би повярвал след Втората световна война, че 

европейците, французите и германците ще работят заедно във всяка една област? Сега 

обаче това е нужно. Кризата в Близкия Изток има нужда от Европа, за да бъде решена. 
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Шистов газ: Гласуването за оценяването на 

екологичното въздействие отложено 

 

Европейският парламент реши на 11 септември 2013 

г. да отложи гласуването си относно обхващането на всички 

проекти за шистов газ от директивата за оценката на 

въздействието върху околната среда за сесията от 7 до 10 

октомври. Депутатите пожелаха да бъде проведен преди 

гласуването дебат в присъствието на представители на 

Комисията и на председателството на Съвета.  

Проектът за доклад, подготвен от Андреа Занони (АЛДЕ, Италия), предвижда 

проучването и извличането на неконвенционални въглеводороди, сред които шистов газ и 

нефт, да бъде задължително обект на оценка за въздействие на околната среда. 

Депутатите също така предлагат мерки за предотвратяване на конфликтите на интереси 

при изготвянето на оценките и за по-добро информиране и консултиране с обществото. 

 

 

 

Европейският парламент подкрепя преминаване 

към нови биогорива 

 

 

Европейският парламент одобри на 11 

септември 2013 г. поставянето на таван на 

производството на биогорива от традиционни 

източници и преминаването към ново поколение от 

горива от източници като водорасли и определени видове отпадъци. Мерките целят да 

намалят емисиите от парникови газове, дължащи се на засилващото се използване на 

обработваеми земи за отглеждане на растителни видове за биогорива.  

"Приветствам решението на Парламента в полза на коректното отчитане на 

емисиите от парникови газове и на налагането на разумен таван на биогоривата от първо 

поколение. Това е важен сигнал, че подкрепата следва да се насочи към новите 

биогорива след 2020 г. Отчитането на ефекта от замяна на начина на ползване на земята 

е важен за последователността на европейската политика за климата", заяви докладчикът 

Корин Льопаж (АЛДЕ, Франция), след като измененият текст на подготвеното от нея 

законодателно предложение бе одобрен с 356 гласа за, 327 против и 14 въздържали се. 

 "Съжалявам обаче, че Парламентът не даде мандат за преговори, което щеше да 

позволи приключването на законодателното досие без допълнително забавяне и щеше да 

даде сигурност на бизнеса относно техните инвестиции“, допълни тя. 

Намаляване на неблагоприятния ефект за околната среда 

Растящата употреба на обработваема земя за производството на суровини за 

биогоривата предизвиква увеличаване на емисиите от парникови газове. Научни 

изследвания показват, че тези емисии могат да намалят поне отчасти ползите от 

биогоривата за околната среда, когато се вземе предвид целият цикъл от тяхното 

производство до потреблението им. 
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Според настоящото законодателство страните-членки трябва да направят така, че 

възобновяемите енергийни източници да бъдат с дял от поне 10% от енергийното 

потребление в транспорта към 2020 г. Според приетия от ЕП текст биогоривата от първо 

поколение (т.е. тези, произведени от хранителни култури) не трябва да надхвърлят 6% от 

окончателното енергийно потребление в транспортния сектор към 2020 г. 

Стимулиране на новите биогорива 

Новите биогорива, произвеждани от източници като водорасли и определени 

видове отпадъци, ще трябва да бъдат с дял от поне 2,5% от енергийното потребление в 

транспорта към 2020 г. според одобрените от ЕП правила. 

Следващи стъпки 

На г-жа Льопаж не й достигнаха два гласа при гласуването в пленарна зала, за да 

получи мандат за преговори със страните-членки. Съветът сега следва да приеме своя 

обща позиция. Ако тя се различава от позицията на ЕП, ще се пристъпи към второ четене. 

 

 

Зелена светлина за единен европейски надзор над 

банките 

 

ЕП даде своето одобрение на 12 септември 2013 г. 

за изграждането на система на банков надзор на 

европейско ниво, която ще постави от септември 2014 г. 

150 от най-големите банки в ЕС под прякото наблюдение 

на Европейската централна банка. Депутатите укрепиха 

прозрачността и отчетността на системата и възложиха на 

Европейския банков орган да разработи надзорни 

практики, които надзорните институции в отделните страни ще трябва да спазват.  

Системата на банков надзор ще бъде задължителна за всички страни-членки на 

еврозоната и ще бъде отворена за всички останали страни от ЕС. Депутатите в ЕП 

направиха важен принос към правилата с настояването си за такъв модел на вземане на 

решения, който ще позволи на страните извън еврозоната да участват като равностойни 

партньори. 

Докладчици на ЕП по двата законодателни текста бяха Мариане Тайсен (ЕНП, 

Белгия) и Свен Гиголд (Зелени/ЕСА, Германия). И двата доклада бяха приети от 

Парламента с голямо мнозинство. 

Прозрачността и отчетността – основни опасения 

Въпреки че споразумение за изграждането на системата беше постигнато със 

страните-членки още през април, ЕП и ЕЦБ трябваше да уредят въпроса как да се 

гарантират демократичната отчетност и прозрачността на надзорните функции на ЕЦБ. 

Новата система води до прехвърлянето на съществени надзорни правомощия от 

национално на европейско ниво. Затова депутати от Европейския и националните 

парламенти настояваха, че подобно прехвърляне на правомощия изисква установяването 

на съизмеримо ниво на демократичен контрол върху новия надзорен орган. 

Съгласно законодателните текстове и свързаното с тях междуинституционално 

споразумение между ЕП и ЕЦБ (вижте линковете в карето вдясно) Европейският 

парламент ще има широк достъп до информация. Това включва получаването на „пълен и 

смислен протокол [от заседанията на надзорния съвет], който позволява разбирането на 

водената дискусия, включително анотиран списък на решенията“. Председателят на 

надзорния съвет ще трябва да се явява на редовни изслушвания в Парламента. 

За засилване на отчетността на системата на Парламента се дава право да одобри 

заедно със Съвета председателя и заместник-председателя на надзорния съвет, а също и 

да поиска тяхното отстраняване. ЕП ще може също така да провежда разследвания на 

сериозни грешки на надзорния орган. Отделните депутати ще могат да задават въпроси в 

писмена форма на органа и да получават бърз отговор. 
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Други ключови области, в които Парламентът прокара изменения: 

· По-голяма роля на националните парламенти 

 

· По-добър достъп до документи на надзорния орган към банките 

 

· Привлекателни условия за членство на страните извън еврозоната; 

 

· Строго разделение на персонала на Европейската централна банка между 

задачите по изпълнение на паричната политика и надзора, за да бъде гарантирана 

отчетността на надзорния орган в ЕЦБ 

· Укрепване на ролята на Европейския банков орган по отношение на ЕЦБ и 

подобряване на възможностите му да провежда стрес тестове и да събира информация; 

· уеднаквяване на подходите към упражняване на банковия надзор и 

едновременно с това запазване на разнообразието в банковия сектор в ЕС. 

 

 

 

Възпиращи мерки срещу Сирия не трябва да бъдат 

изключвани, заявява ЕП 

 

 

Употребата на химически оръжия в Сирия е военно 

престъпление и престъпление срещу човечеството, което 

изисква ясен, силен, насочен и единен отговор, без да се 

изключват и евентуални възпиращи мерки, заяви 

Европейският парламент в резолюция, приета на 12 

септември 2013 г. ЕС трябва да насърчава процес на намаляване на напрежението в 

целия регион и да увеличи помощта си за сирийските бежанци, се казва още в текста.  

Депутатите остро заклеймиха масовото убийство на цивилни граждани с химически 

оръжия на 21 август 2013 г. в покрайнините на Дамаск и призоваха за вземането на 

мерки за предотвратяване на по-нататъшното използване на химически оръжия в Сирия 

или където и да е другаде. Съветът за сигурност на ООН трябва да получи доклада на 

разследващия екип на ООН възможно най-бързо, се посочва в резолюцията. ЕП изразява 

също подкрепа за идеята за предаване на химическите оръжия в Сирия в ръцете на 

международната общност, за да бъдат те унищожени възможно най-скоро. 

ООН трябва да предприеме действия 

Ултиматумът на международната общност трябва да бъде съпроводен с обвързваща 

резолюция на Съвета за сигурност на ООН, която в случай на неспазване би могла да 

бъде наложена с „всички инструменти, предвидени в Хартата на ООН“, подчертават 

депутатите в ЕП. 

Що се отнася до Русия и Китай, Парламентът заявява, че те трябва да поемат 

своята отговорност като постоянни членки на Съвета за сигурност за достигането на обща 

позиция и намирането на дипломатическо решение на сирийската криза. В случай на 

упорито блокиране на вземането на решение в Съвета за сигурност, въпросът би могъл да 

се препрати към Генералната асамблея на ООН, се подчертава в текста. 

Устойчиво решение на настоящата криза в Сирия може да бъде постигнато само 

чрез приобщаващ политически процес, който е подкрепен от международната общност, 

заявяват депутатите. Те призовават президента Башар Асад и неговия режим да се 

оттеглят. 

Повече подкрепа за бежанците 

ЕС трябва да изпълни своя хуманитарен дълг и да засили помощта си за 

сирийските бежанци, подчертава Парламентът и призовава всички страни в конфликта да 

улеснят предоставянето на хуманитарна помощ и подкрепа. 
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Източник: страницата на Европейския парламент 

 
 
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. 

„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 
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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 
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