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Тема на седмицата

20 години съвместно
вземане на решения
в ЕС

На 1 ноември 1993 г. влезе в сила процедурата за съвместно вземане на решения,
която предостави равна тежест в законотворческия процес на Европейския парламент и
на Съвета. През годините все повече теми попадаха в обхвата на тази процедура, за да се
превърне тя в основния начин на вземане на решения в ЕС. Това беше отразено и с
промяната на името й с Договора от Лисабон – от 1 декември 2009 г. тя се превърна в
„обикновената законодателна процедура“.
Днес, 20 години след влизането й в сила, голямото мнозинство от законодателни
актове на европейско ниво се приемат съвместно от Европейския парламент и от Съвета
на ЕС. Научете как точно става това от нашата мултимедийна инфографика
Европейският парламент ще отбележи годишнината с конференция на 5 ноември
2013 г., на която ще бъдат дискутирани разширяващите се правомощия на ЕП съгласно
Договора от Лисабон и възможното развитие в тази област в бъдеще. Конференцията ще
бъде открита от председателя на Европейския парламент Мартин Шулц и от заместникпредседателя Джани Питела.

Източник: страницата на Европейския парламент
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Събития в Народното събрание
Събития от изминалата седмица
В Деня на народните будители – 1 ноември
председателят на парламента Михаил
Миков откри изложбата „В началото бе
Буквата”
Българската
азбука
е
достояние,
благодарение на което будителите от епохата на
Възраждането създадоха условията днес третата
българска държава да бъде горд носител на
делото на Кирил и Методий, заяви на 1 ноември
2013 г. председателят на Народното събрание Михаил Миков на откриването на
изложбата „В началото бе Буквата”. Експозицията гостува в парламента по повод Деня на
народните будители – 1 ноември. Тя е
посветена на 1150-годишнината от
Великоморавската мисия на светите братя Кирил и Методий.
Макар будителството да има своите корени в нашето Възраждане и в националноосвободителните борби, началото е в българската азбука, подчерта председателят на
парламента. Той отбеляза, че глаголицата е третият графичен знак в Европа, който
разчупва гръко-латинската графична система и това е българско достояние, за което
много често трябва да се сещаме. Благодарение на него будителите от епохата на
Възраждането създадоха условията днес третата българска държава да бъде горд носител
на делото на Кирил и Методий.
Председателят на Народното събрание благодари на учените от КирилоМетодиевския научен център към БАН, от Националния археологически институт с музей
и Научния архив на БАН, както и от Националния исторически музей, които са подготвили
изложбата. Хубаво е, че днес тя се представя в Народното събрание, добави той.
Славия Берлиева от Кирило-Методиевския научен център при БАН поздрави
Народното събрание, че в Деня на народните будители в годината, обявена от ЮНЕСКО
за Кирило-Методиевска, в парламента се открива изложбата „В началото бе Буквата”. Тя
ни позволява да погледнем в самото начало на онзи голям духовен процес, който направи
България една от интегралните части на европейската духовност, подчерта Берлиева.
Изложбата представя първата славянска азбука, която след това става основа за понататъшното развитие на славянската графична система до нейния апогей в кирилицата,
която е азбуката, създадена имено в България и сега представляваща третата графична
система в ЕС, допълни тя.
На 23 табла изложбата представя българската азбука в различните й проявления
от 9 в. до днес. Учените са акцентирали върху факта, че славянската азбука, създадена
от светите братя Кирил и Методий, е третата европейска графична система след гръцката
и латинската, и създава един от фундаментите на българската идентичност.
В експозицията е представено писмото на папа Йоан VІІІ до великоморавския княз
Светополк, с което папата потвърждава архиепископския сан на Методий и
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ортодоксалността на неговите възгледи от юни 880 г., което се съхранява в Секретния
архив на Ватикана. Изборник от 1073 г. известен още като Светославов изборник или
Симеонов сборник, който се пази в Държавния исторически музей на Москва, както и
преписа на История славянобългарска на монах Никифор от 1772 г. са също сред
документите, включени в изложбата.

Предстоящи събития
04/11/2013
12:00 Заседание на Комисия по бюджет и финанси
04/11/2013
15:00 Председателят на парламента Михаил Миков ще се срещне с министъра на
регионалното развитие и местното самоуправление на Република Сърбия Игор Мирович
05/11/2013
Делегация на Комисията по външни работи, отбрана и сигурност на Сената на Чешката
република, водена от заместник-председателя на комисията сенатор Павел Лебеда, ще
бъде на посещение в България

Годишна работна програма

Годишна работна програма по въпросите на Европейския съюз 2012 г.
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Законопроекти свързани с правото на ЕС
На 23 октомври 2013 г. Комисия по културата и медиите прие на първо четене
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му
права, № 302-01-12 от 13.08.2013 г.
Законопроектът въвежда изискванията на Директива 2011/77/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета от 27.09.2011 г. за изменение на Директива 2006/116/ЕО за срока
за закрила на авторското право и някои сродни права.

Новини от България свързани с ЕС
Една посока – много възможности“ е
мотото на европейските фондове за
България за следващия програмен
период 2014 – 2020 г.
„Една посока – много възможности“
е мотото, което ще отличава европейското
финансиране в България в следващия
програмен период 2014-2020 г. Автор на слогана и логото към него е Тахсин Тасим от
София. На церемония в хотел „България“ възпитаникът на Националната художествена
академия получи своята награда от вицепремиера и министър на правосъдието Зинаида
Златанова, под чийто патронаж беше проведен конкурсът, съобщава правителствената
пресслужба.
В концепцията си авторът е посочил, че логото за визуалната идентичност на
новата финансова рамка за периода 2014-2020 г. е изчистено, лесно за комуникация и в
цветовете на Европейския съюз и на България. „Цветните дъги символизират различните
оперативни програми, които се включват във финансовата рамка. Дъгите образуват
звезда – символът на всяка страна от съюза. Посланието доразвива логото. Различните
посоки всъщност са част от единна, обоснована стратегия. Това е посока, която дава
възможности за развитие и за растеж“, заключава концепцията на Тахсин Тасим.
Рекорден брой кандидати – 150 се включиха в конкурса. Жури в 15-членен състав
под ръководството на проф. Виктор Паунов – председател на Общото събрание на НХА,
оцени и класира получените предложения. Победителят получи награда в размер на 5000
лв. и тридневно посещение в Брюксел за двама.
Решението за използване на общо лого на оперативните програми през следващия
програмен период беше взето на заседание на правителството в началото на месец юли
тази година. Тогава вицепремиерът и министър на правосъдието Зинаида Златанова
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обяви, че целта му е да бъде създадена единна и разпознаваема визуална идентичност на
приноса на Европейския съюз в България.
Вицепремиерът Златанова отбеляза, че конкурсът за единно лого и послания за
следващия програмен период е доказал „как с ентусиазъм, с талант и с усилена работа
може да се постигне една цел, която да разкрие нови възможности“. Златанова съобщи,
че след 10 дни се очакват официалните коментари на Европейската комисия по
Споразумението за партньорство, което правителството изпрати в края на август месец.
„България е сред първата половина на държавите-членки, които ще финализират
преговорите с ЕК по Споразумението за 2014-2020 г.“, прогнозира още вицепремиерът. Тя
бе категорична, че управлението и усвояването на европейските средства трябва да
става публично и прозрачно, какъвто пример е проведеният конкурс. Златанова посочи,
че обявяването на новия символ и послание на европейските програми именно в Деня на
народните будители цели да донесе обединение и вяра във възможностите на всеки един
български гражданин. „Сигурна съм, че посоката, която България избра преди повече от
15 години, е една и тя ни дава много възможности. Казват го и над 70% от българските
граждани, които на седмата година от нашето членство посочват, че имат най-голямо
доверие в институциите на Европейския съюз. Вярвам, че тази постигната цел на
България и занапред ще ни дава много възможности за модернизация, по-добро
образование и икономически растеж“, каза вицепремиерът и министър на правосъдието.

Източник: Europa.bg

Новини от европейските институции
Събития от изминалата седмица в европейските институции
Седмицата в Европейския парламент

Добри съседи: Политиката на ЕС спрямо страните около него
Добрите отношения със съседите, основани на разбирателство и споделени
интереси, са важни и на международната сцена. Европейският съюз предлага на страните
в близост до него стратегическо партньорство в замяна на икономически и политически
реформи и ангажимент за придържане към ценности като демокрация и права на човека.
Научете от нашата карта повече за 16-те страни, които са част от Европейската политика
за съседство.
Въпреки икономическата криза ЕС трябва да запази ангажимента си към съседните
страни на юг и на изток и следва да предоставя стимули за напредъка на реформите
според резултатите, постигнати във всяка една от тях, заявиха депутатите в Европейския
парламент в резолюция, приета на 23 октомври 2013 г.
Текстът на резолюцията подчертава, че основите на демокрацията са „червена
линия“, която не може да бъде пресичана без сериозни последствия и че ЕС трябва да
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концентрира подкрепата си върху развитието на демократичните институции,
демократичните политически партии и гражданското общество.
Европейската политика за съседство
Европейската политика за съседство цели да подобри отношенията с 16 съседни на
ЕС страни, като тя се осъществява на двустранна основа чрез изпълнението на планове
за действия. Нейното начало е дадено през 2003 г., а към момента са приети 12 планове
за действия.
Веднъж годишно ЕС оценява напредъка към договорените цели за добро
управление, икономически и социални реформи, върховенство на закона, зачитане на
правата на човека. В замяна на извършваните реформи ЕС предлага финансова подкрепа,
която за 2014-2020 г. ще бъде в размер на 18,2 млрд. евро, както и разширяване на
възможностите за търговия и пътуване. През 2011 г. се приеха промени в политиката, с
които се засили приложението на принципа, че повече средства отиват там, където има
повече реформи.
Клод Мораес: „Установяването на
следенето във Вашингтон е важно“

фактите

за

Разкритията в пресата за масово следене на
граждани и подслушване на европейски политици от
страна на САЩ ще бъдат дискутирани с представители на
властите във Вашингтон по време на посещение на
депутати от ЕП от 28 до 30 октомври 2013 г. „Ще имаме
пряка възможност да обсъдим наблюдението от американските власти и ефекта от него
върху правото на личен живот на европейските граждани“, заяви ръководителят на
делегацията от комисията по граждански свободи Клод Мораес (С&Д, Великобритания).
Тази парламентарна комисия в момента провежда изслушвания по повод на
скандала със следенето в Интернет от американската Агенция за национална сигурност
(НСА). „Ключов приоритет на това разследване е да бъде събрана цялата информация и
доказателства по случая от американски източници и затова делегацията за установяване
на фактите във Вашингтон е толкова важна“, посочи г-н Мораес в писмена декларация.
Той и другите депутати ще се срещнат с членове на Конгреса и на
администрацията, с юристи, с учени и с представители на гражданското общество.
Други теми на посещението се очаква да бъдат промените в европейското
законодателство за защита на данните и евентуалното спиране на действието на
споразумението за SWIFT, както предложи Европейският парламент миналата седмица.
Преговорите за свободна търговия: възможност или пречка за защитата на
данните?
Скандалът с НСА идва в момент, в който ЕС и САЩ започват преговори за
сключване на споразумение за свободна търговия. Според председателя на комисията по
външни работи Елмар Брок (ЕНП, Германия) „преговорите са от ключово икономическо и
политическо значение за САЩ и ЕС. Затова САЩ например трябва да спрат да блокират
преговорите за рамково споразумение с ЕС относно защитата на данните“.
„Правата на гражданите на ЕС трябва да бъдат третирани като не по-маловажни от
тези на американските граждани“, добави г-н Брок.
В сряда делегациите на комисиите по граждански свободи и външни работи са
поканени в Белия дом за обмяна на мнения с Керън Донфрийд, старши директор по
европейски въпроси на Националния съвет по сигурността - организация, която
координира американската политика в областта на сигурността.
Делегацията на комисията по външни работи след това ще вземе участие в Общото
събрание на ООН в Ню Йорк.
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Източник: страницата на Европейския парламент

Седмицата в Съвета
Съветът по външни работи оценява напредъка по споразумението за асоцииране
ЕС — Украйна

На заседанието на Съвета по външни работи на 21
октомври 2013 г. министрите разгледаха напредъка по
споразумението за асоцииране ЕС — Украйна и обсъдиха
последните събития във връзка със сирийската криза.
Министрите направиха преглед на новостите по
отношение на Източното партньорство. Те обсъдиха поспециално напредъка на Украйна към евентуално подписване
на споразумението за асоцииране ЕС — Украйна. Обсъжданията бяха проведени въз
основа на последния доклад на мисията за наблюдение в Украйна и в тях бяха откроени
редица ключови области, в които все още са необходими решителни действия.
Въпросът ще бъде поставен отново на следващото заседание на Съвета по външни
работи на 18 ноември 2013 г. в подготовка за третата среща на високо равнище за
Източното партньорство, която ще се проведе на 28 и 29 ноември 2013 г. във Вилнюс.
Освен това Съветът обсъди кризата в Сирия и прие заключения по темата.
Министрите изтъкнаха, че ЕС продължава да е загрижен поради влошаващото се
положение в Сирия, и изразиха пълната си подкрепа за призива на генералния секретар
на ООН Бан Ки-мун за организиране на мирна конференция в Женева преди края на
ноември 2013 г.
В заключенията на Съвета отново се изтъква, че ЕС осъжда използването на
химически оръжия в Сирия, и се потвърждава ангажиментът на ЕС като най-голям донор
на хуманитарна и друга помощ за сирийския народ.
Съобщение за печата — Заключения на Съвета относно Сирия

Източник: страницата на Съвета
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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 н
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:
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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

Работна програма за 2014 г. — приоритет са растежът
и заетостта - 29/10/2013 г.

През 2014 г. Комисията ще съсредоточи дейността
си върху постигане на растеж в ЕС, връщане на хората на
работа
и
приемане
на
вече
представени
предложения.
Следващата година ще бъдат представени 29 инициативи,
като повечето от тях са свързани с преглед на съществуващи правила на ЕС. Други са
насочени към модернизиране на области като правилата за държавна помощ,
промишлената политика и завършване на единния пазар.
Растежът и работните места продължават да са водещият приоритет, като особено
внимание ще се отдели на борбата с младежката безработица и улесняването на достъпа
до финансиране. Сред основните приоритети през идната година са:
завършване на банковия съюз
и напредък по пътя към истински
икономически и паричен съюз;
мерки за увеличаване на инвестициите, насърчаване на заетостта и социалното
приобщаване и борба с младежката безработица чрез схемата за гаранция за младежта;
повишаване на конкурентоспособността чрез пълна интеграция на единния пазар
, обхващаща секторите на далекосъобщенията, енергетиката и транспорта, и
насърчаване на широкото използване на цифрови услуги с цел модернизиране на
публичните администрации;
свързване на Европа — с инициативи в области като железопътен транспорт,
пристанища, летища и управление на въздушното движение ще се създадат нови
възможности и ще се повиши конкурентоспособността;
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защита на гражданите на ЕС — засилването на сътрудничеството между страните и
прилагането на правилата на ЕС ще бъдат от съществено значение в борбата с
престъпността, корупцията и тероризма и за гарантиране на зачитането на основните
права;
отговор на глобални предизвикателства чрез сътрудничество със съседни държави
и стратегически партньори и запазване на водещата роля на Съюза като най-големия
донор на помощ за развитие.
Ще бъдат представени нови законодателни предложения за присъединяване на ЕС
към Европейската конвенция за правата на човека, реформа на службата на ЕС за борба с
измамите, управление на кризи във финансовите институции, различни от банки, и за
политиката на Съюза относно отпадъците.
В началото на 2014 г. приоритет ще е приемането на редица съществуващи
предложения преди изборите за Европейски парламент. Комисията също така ще работи с
националните правителства за въвеждането на множество нови правила, които вече са
договорени на равнище ЕС.
Работна програма на Комисията за 2014 г.
[85 KB]

Източник: страницата на Европейската комисия

Документи на Европейската комисия
Документи на ЕК получени в периода октомври 2013 г.
ПОСЛЕДНИ ДОКУМЕНТИ
ДОКУМЕНТ

СИГНАТУРА

ДАТА

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно Тристранна социална среща на върха за
растеж и заетост

COM(2013)
740

31/10/2013

ДОКЛАД ОТ КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА ОТНОСНО ДЕЙНОСТТА
ПО ВЗЕМАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЗАЕМИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА

COM(2013)
752

31/10/2013

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Системата на
Европейските училища през 2012 г.

COM(2013)
714

31/10/2013

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за установяване на позицията, която да бъде заета от
Европейския съюз в рамките на Деветата министерска конференция на Световната търговска
организация (СТО)

COM(2013)
750

30/10/2013

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за установяване на позицията, която Европейският
съюз да вземе в рамките на Министерската конференция на Световната търговска
COM(2013)
организация (СТО), по отношение на удължаването на срока на мораториумите върху митата
746
върху предоставяните по електронен път услуги („мораториум върху електронната търговия“)
и върху жалбите при липса на нарушение и при друга ситуация

30/10/2013

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за адаптиране към
членове 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз на редица правни
актове, предвиждащи използването на процедурата по регулиране с контрол

COM(2013)
751

30/10/2013

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването на Споразумението между
Европейския съюз и Азербайджанската република за улесняване на издаването на визи

COM(2013)
742

29/10/2013

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването на Споразумението между
Европейския съюз и Азербайджанската република за обратно приемане на незаконно
пребиваващи лица

COM(2013)
744

29/10/2013
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СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - Извеждане от
експлоатация на ядрени инсталации и управление на радиоактивни отпадъци: управление на COM(2013)
отговорностите по ядрени въпроси, които произтичат от дейностите на Съвместния
734
изследователски център (JRC), проведени съгласно Договора за Евратом

25/10/2013

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подновяването на Споразумението за научно
и техническо сътрудничество между Европейската общност и правителството на Съединените
американски щати

COM(2013)
731

25/10/2013

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за установяване на позицията, която да се заеме на
Осемнадесетата редовна среща на договарящите се страни по Конвенцията от Барселона за
защита на морската среда и на крайбрежните райони в Средиземноморието, по отношение на
COM(2013)
предложението за изменение на приложения II и III към Протокола относно специално
743
защитените територии и биологичното разнообразие в Средиземноморието и по отношение на
предложението за приемането на Регионален план за действие за намаляване на отпадъците в
моретата

25/10/2013

Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно
COM(2013)
общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на стандартната справка721
декларация за ДДС - {SWD(2013) 426 final}{SWD(2013) 427 final}{SWD(2013) 428 final}

23/10/2013

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за определяне на позицията на Европейския съюз в
рамките на Министерската конференция на Световната търговска организация по отношение
на присъединяването на Република Йемен към СТО

COM(2013)
720

23/10/2013

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОБОБЩЕНА ОЦЕНКА НА
ВЪЗДЕЙСТВИЕТО придружаваща Предложение за Директива на Съвета за изменение на
Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по
отношение на стандартната справка-декларация за ДДС - {COM(2013) 721 final}{SWD(2013)
427 final}{SWD(2013) 428 final}

SWD(2013)
426

23/10/2013

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО,
придружаваща Предложението за Директива на Съвета за изменение на Директива
2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на
стандартната справка-декларация за ДДС - {COM(2013) 721 final}{SWD(2013) 426
final}{SWD(2013) 428 final}

SWD(2013)
427

23/10/2013

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ПЛАН ЗА ПРИЛАГАНЕ, Придружаващ
документа към Предложение за Директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО
SWD(2013)
относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на стандартната
428
справка-декларация за ДДС - {COM(2013) 721 final}{SWD(2013) 426 final}{SWD(2013) 427
final}

23/10/2013

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА - 30-ТИ ГОДИШЕН ДОКЛАД ОТНОСНО МОНИТОРИНГА ВЪРХУ
ПРИЛАГАНЕТО НА ПРАВОТО НА ЕС (2012 г.) - {SWD(2013) 432 final} {SWD(2013) 433 final}

COM(2013)
726

22/10/2013

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА

SWD(2013)
432

22/10/2013

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ЧАСТ II

SWD(2013)
433

22/10/2013

COM(2013)
739

22/10/2013

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - РАБОТНА ПРОГРАМА
НА КОМИСИЯТА ЗА 2014 Г.
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L288
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29.10.2013

L285 L286 L287

C314 C314A C315
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Книги от фонда на Европейския документационен център
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
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
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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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