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Тема на седмицата 
 

Комисията опростява законодателството на ЕС и 
намалява свързаните с него разходи 

 
 

Комисията оценява напредъка в намаляването 

на бюрокрацията и обявява нови планове за 

опростяване на правилата на ЕС с цел повишаване на 

растежа и заетостта. 

На програмата на Комисията за пригодност и 

резултатност на регулаторната рамка (REFIT) бе 

дадено начало през декември 2012 г. Нейната цел е 

опростяване на регулаторната рамка на ЕС, за да 

бъдат създадени оптимални условия за растеж и 

заетост с минимална административна тежест. 

Сега обхватът на програмата REFIT се разширява, за да се постигне максимална 

полза за предприятията и гражданите, като законодателството на ЕС се насочва към 

проблеми, които най-добре могат да бъдат решени на равнище ЕС. Програмата също така 

има за цел идентифициране на тежести, несъответствия и неефективни мерки и 

определяне на корективни действия. 

Доклад за напредъка  

В първия годишен преглед на резултатите [584 KB] се проследява 

напредъкът, постигнат откакто Комисията публикува амбициозната си програма за 

намаляване на регулаторната тежест през октомври 2013 г. 

Оттогава насам повечето предложения за опростяване на законодателството и 

намаляване на тежестта са били приети или ще бъдат приети тази година. Освен това 

близо 53 законодателни предложения в процес на разглеждане са оттеглени, в ход са 

процедури за отмяна на съществуващи правила и е започнала работа по областите, 

изискващи оценяване. 

Най-важните за бизнеса предложения — като въвеждане на стандартна 

декларация за ДДС и подобряване на европейската процедура за искове с малък 

материален интерес — вече са направени. 

Какво остава да бъде свършено  

Поддържането на законодателството на ЕС в съответствие с целите на Съюза е 

постоянна задача. След като проучи резултатите от последния преглед на правилата на 

ЕС и изслуша заинтересованите страни, Комисията идентифицира няколко нови области, 

в които са нужни действия. Те включват: 

по-опростени правила на ЕС относно документите за самоличност и за пътуване; 

нова система за бизнес статистика; 

по-опростени правила за визовите изисквания за граждани на страни извън ЕС; 

интернет портал на ЕС за ДДС. 

Планира се също така отмяна на законодателство за енергийното етикетиране, 

транспортните тарифи и условия, общата селскостопанска политика и докладването 

относно околната среда. 

Съвместно усилие  

http://ec.europa.eu/smart-regulation/refit/index_en.htm
http://ec.europa.eu/smart-regulation/docs/scoreboard_en.pdf
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Комисията иска всички институции на ЕС да поставят на първо място 

регулаторната пригодност, така че последиците от избора в областта на политиките да се 

оценяват чрез законодателния процес. 

Като се има предвид, че според оценки една трета от административната тежест се 

дължи на национални мерки за изпълнение, правителствата от ЕС също така са 

призовани за използват съществуващите в правото на Съюза възможности за 

опростяване. 

Комисията ще продължи да следи изпълнението от страните членки и в прегледа 

за 2015 г. ще бъде включена оценка на постигнатия напредък. 

Съобщение за медиите — Комисията опростява законодателството на ЕС и 

намалява свързаните с него разходи  

Често задавани въпроси — REFIT: състояние и перспективи  

Интелигентно регулиране  

Намаляване на регулаторната тежест  

Пригодност за растеж: по-опростено, по-ясно и свързано с по-малко разходи 

законодателство на ЕС  

 

 

Източник: страницата на Европейската комисия 

 

 

 

 

 

 

Събития в Народното събрание 

Събития от изминалата седмица 
 

 

Народни представители от Комисията по труда и социалната политика се 

срещнаха с делегация на Комисията по труда и социалните въпроси в 

Германския Бундестаг 

 

Народни представители от Комисията по труда и социалната политика в 42-рото 

Народно събрание се срещнаха с делегация на Комисията по труда и социалните въпроси 

в Германския Бундестаг, водена от Карл Шиверлинг. Сред обсъдените теми бяха 

ситуацията на пазара на труда, емиграцията по икономически причини, въвеждането на 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-682_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-682_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-682_nl.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-682_nl.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-682_de.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-682_de.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-682_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-682_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-682_da.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-682_da.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-426_en.htm
http://ec.europa.eu/smart-regulation/index_bg.htm
http://ec.europa.eu/news/business/131002_bg.htm
http://ec.europa.eu/news/business/131002_bg.htm
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дуалната система в образованието, както и проблемите, свързани с младежката 

безработица и интеграцията на ромското население. 

Корнелия Нинова отбеляза, че българският парламент е променил законодателната 

уредба така, че тя да предвижда хората с най-ниски доходи да получат обратно внесения 

от тях данък в края на календарната година. Председателят на Комисията по труда и 

социалната политика уточни, че от Държавния бюджет за 2014 г. са предвидени 13 млрд. 

лева за социални дейности. 

Българските народни представители се обединиха около тезата, че липсата на 

квалифицирани кадри и високите нива на младежката безработица са сериозен проблем. 

Затова държавата трябва да насърчи заетостта сред младите хора. Корнелия 

Нинова заяви, че се предвиждат данъчни облекчения за фирми, които наемат на стаж и 

изплащат стипендии на младежи в последните две години от обучението им в системата 

на средното или висшето образование. По думите й разходите на тези компании ще се 

приспадат от данъчната облагаема основа. Фирмите ще се задължават след завършването 

на училище или на университет да наемат младежи за поне 2 години работа по 

специалността. Образованието трябва да бъде обвързано с икономиката, допълни тя. 

По време на разговора стана ясно, че проектът на закон за въвеждане на дуалното 

обучение вече е подготвен и е разработен по германски образец. Народният 

представител от ПГ на ПП ГЕРБ Тотю Младенов подчерта, че дуалната система е един от 

възможните начини за намаляване на младежката безработица. Според него по този 

начин младите хора ще имат шанса да прилагат на практика това, което са научили, за да 

бъдат по-пригодни за търсенето и предлагането на пазара на труда. Заместник-

председателят на Комисията по труда и социалната политика Георги Гьоков коментира, че 

българският бизнес изпитва остра нужда от квалифицирани кадри, особено в сферата на 

техническите науки. 

Германските парламентаристи изразиха надеждата си, че броят на стажантските 

програми ще бъде разширен и по този начин ще се привлекат повече чуждестранни 

инвестиции. Те споделиха и опита на Федералната република по отношение на 

пенсионната система и възможностите за по-ранно пенсиониране. 

 

 

 

 

Предстоящи събития  
 

25/06/2014 

09:00 Пленарно заседание  

25/06/2014 

11:00 Заседание на Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта  

25/06/2014 

14:30 Заседание на Комисия по културата и медиите  

25/06/2014 

14:30 Заседание на Комисия по земеделието и храните  

25/06/2014 

14:30 Заседание на Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения  

26/06/2014 

09:00 Пленарно заседание  

26/06/2014 

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

26/06/2014 

14:30 Заседание на Комисия по образованието и науката  

http://www.parliament.bg/bg/plenaryprogram/ID/809
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2076/sittings/ID/7028
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2080/sittings/ID/7022
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2073/sittings/ID/7023
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2079/sittings/ID/7029
http://www.parliament.bg/bg/plenaryprogram/ID/809
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2068/sittings/ID/7030
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2075/sittings/ID/7026
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26/06/2014 

14:30 Заседание на Комисия по околната среда и водите  

27/06/2014 

09:00 Пленарно заседание  

27/06/2014 

11:00 Парламентарен контрол 

 

24/06/2014 

Обществено обсъждане на проекта за нов Наказателен кодекс с представители на 

професионалната юридическа общност ще се проведе на 24 юни 2014 г., от 15.00 часа, в 

зала „Изток” на Народното събрание  

 

 

 

 

 

 

 

 

Новини от България свързани с ЕС 
 

 

 

ЕК е готова да помогне на България 

 

Европейската комисия е готова да мобилизира 

всички налични инструменти в рамките на Евросъюза, за 

да подкрепи засегнатото от природните бедствия 

население на България, предаде БНР. 

Това заявява председателят на Европейската 

комисия Жозе Барозу в послание до президента Росен 

Плевнелиев, в което от свое име и от името на Комисията 

изразява солидарност с хората и властите в България във връзка с драматичните 

последици от наводненията в източната част на страната, довели до загуба на човешки 

живот. 

 

 

Източник: europе.bg 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2078/sittings/ID/7024
http://www.parliament.bg/bg/plenaryprogram/ID/809
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycontrol/ID/549
http://www.parliament.bg/bg/calendar/ID/857
http://www.parliament.bg/bg/calendar/ID/857
http://www.parliament.bg/bg/calendar/ID/857
http://www.parliament.bg/bg/calendar/ID/857
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Новини от европейските институции  

Събития от изминалата седмица в европейските институции 

 
Седмицата в Европейския парламент  

 

 

Председателят на групата на ЕНП Манфред Вебер: Трябва да продължим с 

реформите 

 
На 4 юни 2014 г. Манфред Вебер (Германия) беше избран да оглави групата на 

Европейската народна партия в ЕП, като той замени Жозеф Дол (Франция) на този пост. В 

разговор с нас г-н Вебер се обяви за продължаване на реформите в ЕС. „Нашата цел е да 

направим Европа по-конкурентна, по-подготвена за бъдещето“, заяви той.  

По отношение на въпроса за следващия председател на Европейската комисия г-н 

Вебер застава твърдо зад Жан-Клод Юнкер, кандидатът, който ЕНП излъчи преди 

европейските избори. „В Европейския парламент е ясно, че той ще бъде нашият 

кандидат… Очакваме Съветът да предложи г-н Юнкер за председател на Комисията“, 

посочи г-н Вебер. 

Манфред Вебер е роден през 1972 г. в Долна Бавария и е инженер по 

образование. Той е избран за пръв път като депутат в ЕП през 2004 г. От 2006 до 2009 г. 

той е координирал позициите на своята политическа сила в парламентарната комисия по 

граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. От 2009 г. г-н Вебер е заместник-

председател на групата на ЕП в Парламента. 

ЕНП първа сформира своята група в новия Парламент и избра председател. 

 

За повече информация ТУК 

 

 

 
Председателският съвет – важен елемент от 

организацията на работа на Парламента 

 
Председателският съвет на Парламента е орган, 

който предоставя рамка за консултации между 

политическите групи за решаването на 

организационни въпроси от ключово значение. В него 

лидерите на групи в ЕП и председателят на 

Парламента обсъждат състава и функциите на 

парламентарните комисии, докладите, които ще се разглеждат, и разпределението на 

времето за изказвания в пленарна зала. Представяме Ви накратко функциите на съвета.  

Места в председателския съвет имат ръководителите на парламентарните групи и 

председателят на Парламента. Депутатите, които не членуват в групи, също могат да имат 

свой представител на заседанията, но той няма право на глас. Ако се стигне до 

гласуване, тежестта на позицията на всеки един от лидерите на групи зависи от броя на 

http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/content/20140610STO49202/html/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%95%D0%9D%D0%9F-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%92%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%80-%D0%A2%D1%80%D1%8F%D0%B1%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D0%BC-%D1%81-%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5
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депутатите във водените от тях формации. Целта обаче е решенията да се вземат с 

консенсус. 

Председателският съвет определя какво ще се дискутира на предстоящото 

пленарно заседание и как ще бъде разпределено времето за изказвания в пленарна зала 

между депутатите. Той също така дава предложение за състава на парламентарните 

комисии – колко депутати от всяка група да има – и какъв да бъде обхватът на 

правомощията на всяка комисия. 

Съветът има важна роля и за разпределението на докладите по комисии. Той 

трябва да даде своето одобрение, за да може определена комисия да започне 

подготовката на незаконодателен доклад. 

Носителят на наградата „Сахаров“ на Европейския парламент за свобода на 

мисълта също се определя от Председателския съвет. Лидерите на политическите групи 

правят своя избор измежду тримата кандидати, излъчени след гласуване от 

парламентарните комисии по външни работи и развитие 

 

 

Филип Ламберц, съпредседател на Зелените: „Ще бъдем демократичната 

алтернатива“ 

 
Филип Ламберц (Белгия) бе избран на 11 юни 2014 г. за съпредседател на групата 

на Зелените в Европейския парламент заедно с Ребека Хармс (Германия). Г-н Ламберц 

заема мястото на Даниел-Кон Бендит (Франция). Той вижда ролята на Зелените в ЕП като 

„демократичната проевропейска алтернатива“ на големите парламентарни групи. Вижте 

нашето видео интервю с него.  

Г-н Ламберц заявява, че Зелените няма да подкрепят кандидат за председател на 

Комисията, който не е бил излъчен публично от политическите партии преди 

европейските избори. Що се отнася до съпротивата на британския премиер Дейвид 

Камерън спрямо евентуалната кандидатура на Жан-Клод Юнкер, той посочва: „Ако 

мнозинството от държавните и правителствени ръководители искат да посочат Юнкер, то 

той трябва да бъде номиниран. Великобритания не може винаги да бъде част от 

мнозинството.“ 

Филип Ламберц е работил в сектора на информационните технологии и има 4 деца. 

През 2004 г. е избран за пръв път като депутат в ЕП. През мандата от 2009 до 2014 

г. той е член на парламентарните комисии по икономически и парични въпроси и по 

промишленост, изследвания и енергетика, както и член на делегацията за връзки с 

Китай. Г-н Ламберц бе и един от говорителите на Зелените. 

За повече информация ТУК 

 

 

Джани Питела ще изпълнява длъжността 

председател на ЕП до 1 юли 2014 г. 

 
Днес, 18.06.2014 г.  Мартин Шулц беше избран за 

лидер на Групата на социалистите и демократите и се 

оттегля от длъжността председател на Европейския 

парламент.  

Съобразно Правилника за дейността на 

Европейския парламент (член 18) Джани Питела, първи 

заместник-председател, поема длъжността на действащ председател на Европейския 

парламент до момента на избиране на нов председател. Изборът на нов председател на 

Европейския парламент ще се осъществи на 1 юли 2014 г. в Страсбург в рамките на 

учредителната пленарна сесия. 

http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/content/20140616STO49705/html/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF-%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%86-%D1%81%D1%8A%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%E2%80%9E%D0%A9%D0%B5-%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B5%D0%BC-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%E2%80%9C
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Съобщения от изпълняващия длъжността председател Джани Питела ще бъдат 
публикувани на сайта на Европейския парламент. 

 
 
Новите депутати в ЕП (част трета): Тери Райнтке и Тереза 

Родригес-Рубио 
 

Първата пленарна сесия на Европейския парламент от 1 до 

3 юли 2014 г. е вече близо и новоизбраните депутати заемат 

местата си за началото на петгодишния си мандат. В третата част 

от нашата поредица от интервюта представяме първите 

впечатления на Тери Райнтке (Зелени, Германия) и Тереза 

Родригес-Рубио (ЕОЛ/СЗЛ, Испания).  

Тери Райнтке е родена през 1987 г. и е учила политология в Берлин и Единбург. Тя 

се занимава активно с политика от 16-годишна възраст, като акцентира върху проблеми, 

свързани с енергетиката, равенството между половете, правата на младите хора и на 

хората с различна сексуална ориентация. Като бивша говорителка на младежката 

европейска федерация на Зелените тя вече е имала досег с Европейския парламент. 

Тереза Родригес-Рубио е на 32 години и е родена в южния град Рота, Андалусия. 

Тя е завършила арабистика в Университета на Кадис и е преподавала испански 

език и литература в средно училище. Участвала е във феминистки движения и в социални 

и студентски протести срещу орязването на бюджета за образование. 

Какви са Вашите първи впечатления от Брюксел и Парламента? 

Тери Райнтке: Многообразието; това, че хората говорят на толкова различни 

езици, че идват от цяла Европа. Винаги имам чувството, че това, което се случва тук, 

може да се промени, че можеш да повлияеш на начина, по който работи Парламентът, на 

начина на формиране на европейските политики. Намирам това за наистина вълнуващо. 

Тереза Родригес-Рубио: Досега не съм имала възможност да опозная Брюксел. Но 

хората изглеждат много дружелюбни, усмихнати и спокойни. Първото ми впечатление от 

Парламента е различно: мисля, че той е голям, сив, бюрократичен, недостъпен и трудно 

се поддава на контрол от новодошли и от гражданите. Това е първото ми опасение. 

Какво обичате да правите извън работното време? 

Тери Райнтке: Много съм запалена по бягането. Този април участвах в 

полумаратона в Бон. Освен това харесвам много настолните игри или просто да 

разпускам. 

Тереза Родригес-Рубио: Когато мога (това напоследък не ми се отдава), играя 

баскетбол. Обичам да чета и да пиша поезия и карнавални песни. 

Кои са Вашите герои от световната история или от съвременността? 

Тери Райнтке: Аз съм силно повлияна от феминистки като британката Емелин 

Панкхърст или от чернокожата Одри Лорд. 

Тереза Родригес-Рубио: Луиз Мишел, водачката на Парижката комуна, заради 

смелостта й. Роза Люксембург заради борбата й срещу Първата световна война, заради 

отстояването на правата на човека и на социалната справедливост, заради постоянството 

й до момента, в който е убита. И Федерико Гарсия Лорка, убит от армията на Франко: той 

е символ на свободата в Андалусия. 

По кои въпроси бихте искали да работите като депутат в ЕП? 

Тери Райнтке: Бих искала да работя по политиките спрямо младите хора, особено 

по отношение на младежката безработица. Гаранцията за младежта е първа стъпка, но 

сега е наистина важно да направим така, че тя да заработи. Друг аспект е участието на 

младите хора в политиката. Когато погледнем избирателната активност сред младите на 

http://www.europarl.europa.eu/portal/bg
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европейските избори, става ясно, че има проблем в комуникацията на европейските 

институции и аз бих искала да работя, за да променя нещата. 

Тереза Родригес-Рубио: Ще се боря срещу антисоциалните аспекти на 

Споразумението за свободна търговия със САЩ, което ще засегне съществено 

ежедневието на европейците. Ще се боря срещу орязването на бюджетните разходи и 

ограничаването на правата на хората и особено на жените в социалната, трудовата и 

екологичната сфери. Ще бъда против затварянето на Европа и ограничаването на правата 

на имиграция. Бих искала да възстановя правата на гражданите и народите във времена, 

когато изглежда сякаш финансовите институции и мултинационалните компании са тези, 

които управляват Европа. 

 

 

Световен ден на бежанците: повече хора 

получават закрила в ЕС 

 
Всяка година милиони жени, мъже и деца по 

света са принудени да бягат от домовете си в 

търсене на безопасност от военни конфликти, 

преследване или природни бедствия. Някои от тях се 

обръщат за помощ към страните от ЕС. През 2013 г. 

те са предоставили закрила на 135 700 души, а 

година по-рано - на 116 200 души, показват данните 

на Евростат. По повод на Световния ден на бежанците на 20 юни Ви представяме част от 

мерките, които Европейският парламент и ЕС вземат в тази област.  

Към края на 2013 г. броят на бежанците по света е оценяван на 16,7 милиона души 

от Върховния комисариат за бежанците на ООН. Районите, в които най-много хора са 

принудени да напуснат домовете си, са Близкият Изток, Югоизточна Азия, Източна 

Африка и Африканският рог. 

Повече хора търсят убежище в ЕС 

През 2013 г. броят на исканията за предоставяне на убежище в ЕС е нараснал на 

435 000 в сравнение с 335 000 през 2012 г., разкрива статистическата служба на ЕС 

Евростат. 

Страните от ЕС са предоставили различни форми на закрила на 135 700 души. На 

близо половината от тези хора е даден бежански статус, а за другите е предоставена 

закрила заради опасността от сериозни последствия при завръщане в родината им, 

независимо че отправилите исканията не изпълняват всички критерии за бежанци. 

От всички хора, на които е предоставена закрила в ЕС през 2013 г., 26% са 

сирийци. Около 70% от всички одобрени искания за закрила са предоставени от пет 

страни – Швеция, Германия, Франция, Италия и Великобритания. 

Нова Европейска система за предоставяне на убежище 

През юни 2013 г. Европейският парламент одобри нови правила за предоставяне 

на убежище в ЕС, които имаха за цел да осигурят достойни условия на прием и на 

пребиваване на търсещите убежище, както и да предотвратят прехвърлянето им към 

страни-членки, където липсват такива условия. 

През октомври 2013 г. Парламентът призова за по-хуманен подход към политиката 

на Европа спрямо имигрантите, след като стотици души намериха смъртта си във водите 

край италианския остров Лампедуза в неуспешен опит да достигнат европейския бряг. 

Депутатите също така одобриха създаването на Евросур, общоевропейска система за 

наблюдение на границите, с цел предотвратяване на още трагични инциденти с 

имигранти. 

Средства за подпомагане на бежанците 

През 2012 г. 28% от бюджета на ЕС за хуманитарни цели са изразходвани за 

проекти за подпомагане на бежанците. 
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За периода 2014-2020 г. фондът на ЕС „Убежище, миграция и интеграция“ 

разполага с бюджет от 3,1 млрд. евро. 

 
 

Източник: страницата на Европейския парламент 

 
 

Седмицата в Съвета  

 

Съветът съгласува позицията си относно защитата на търговските тайни 
 

На заседанието на Съвета по конкурентоспособност на 26 май 2014 г. министрите 

от ЕС приеха позиция относно по-добрата защита на търговските тайни. По този начин се 

открива пътят за започване на преговори с Европейския парламент.  

Министрите от ЕС, отговарящи за конкуренцията, приеха общ подход относно 

проекта за директива за защита срещу кражба на конфиденциална търговска 

информация. 

Целта на предложението е националните съдилища да бъдат улеснени в 

действията си по отношение на кражбата на търговска информация, жертвите да могат да 

търсят обезщетение, а продуктите, които нарушават търговските тайни, да бъдат 

изтегляни от пазара. 

Приетият от Съвета общ подход установява минимално равнище на хармонизация 

на гражданските закони в целия ЕС, като същевременно предоставя на държавите членки 

възможността да прилагат, ако е необходимо, по-строги мерки. 

С този подход се определя давностен срок от шест месеца за предявяване на иск 

от страна на ищеца и се гарантира поверителността на съдебното производство. Той също 

така привежда принципите и правните дефиниции в съответствие със съществуващите 

международни споразумения. 
За повече информация ТУК 
 
 

Източник: страницата на Съвета 

 

Председателство на Съвета на ЕС 
 

Растежът, заетостта и насърчаването на 

социалното сближаване ще бъдат приоритетите на 

6-месечното гръцко председателство на ЕС, 

започнало на 1 януари. 

Водещите приоритети на гръцкото 

председателство са: 

• справяне с младежката безработица, която е 

сериозен проблем; 

• увеличаване на достъпа на малки и средни предприятия до кредити. 

http://www.consilium.europa.eu/homepage/highlights/council-agrees-its-position-on-the-protection-of-trade-secrets?lang=bg
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Останалите цели включват подобряване на икономическото управление в 

еврозоната и приключване на преговорите за следващата фаза на банковия съюз. Тук 

основната цел е предотвратяване на повторение на неотдавнашната финансова криза. 

Гърция също така иска засилване на действията на ЕС срещу незаконната 

миграция и промени в стратегията на Съюза в областта на морското дело и 

законодателството относно защитата на данните. Друг въпрос в програмата е постигането 

на споразумение за използването на биогорива от първо поколение и шистов газ. 

Предвидено е по време на гръцкото председателство да се състои важна среща на 

върха с африкански държави, като ЕС се надява да бъде постигнат напредък за 

сключване на ново риболовно споразумение с Мароко. 

Натоварена програма  

Гърция поема председателството на ЕС в особено натоварен период, когато трябва 

да се постигнат споразумения по широк кръг въпроси преди изтичането на мандата на 

сегашния Европейски парламент през април. Преките избори за Парламент ще се 

проведат във всички 28 страни през май, а след това ще бъде избрана нова Комисия. 

През следващите 6 месеца Гърция ще председателства стотици официални и 

неофициални срещи, ще ръководи сложни преговори и ще бъде домакин на 13 съвета на 

министрите в Атина. 

През последните месеци Гърция работи в тясно сътрудничество с Литва, която 

председателства ЕС през втората половина на 2013 г. През юли 2014 г. Гърция ще 

„предаде“ председателството на Италия, която ще приветства с добре дошли новите 

членове на Парламента и Комисията. 

Гръцко председателство  

 

 

Уеб сайт на гръцкото председателство 

 

 
Инициативи на ЕС  
 

Символи на изгубената любов намират нов живот в 

Посетителския център на ЕП 

 

Изгоряло дърво, овехтяла лампа, хокейна шайба – всички 

тези предмети са имали сантиментално значение в един предишен 

живот, но сега те ни напомнят за преходността на човешките 

чувства и за болката от раздялата. Посетителският център на 

Парламента в Брюксел представя една необикновена експозиция на 

Музея на разбитите сърца в Загреб. Прочетете за някои от 

историите в нашата снимкова галерия и посетете изложбата до средата на октомври 2014 

г.  

В експозицията в ЕП можете да видите 90 предмета, от които 43 са събрани от 

дарители от Брюксел. Те разказват за любовта, която си е отишла. Изложбата е открита 

за публиката до 15 октомври 2014 Г. , като входът е свободен. 

Посетителският център на ЕП 

Посетителският център на ЕП, известен като Парламентариум, дава възможност да 

се запознаете по забавен, интерактивен начин с историята и функциите на ЕП, както и с 

ежедневната работа на депутатите. Той е отворен всеки ден без входни такси, достъпен е 

за хора в инвалидни колички, а информацията в него се предлага на 24-те официални 

езика на ЕС. Центърът организира и временни експозиции като тази на Музея на 

разбитите сърца. 

http://www.elections2014.eu/bg
http://gr2014.eu/de/
http://gr2014.eu/de/
http://gr2014.eu/
http://gr2014.eu/
http://gr2014.eu/
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Източник: страницата на Европейския парламент 

 

Документи на Европейската комисия 
 

Документи на ЕК получени в периода от юни 2014 г. 

 
ПОСЛЕДНИ ДОКУМЕНТИ НА ЕК 

ДОКУМЕНТ СИГНАТУРА ДАТА 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) № 43/2014 на 
Съвета по отношение на някои ограничения на улова 

COM(2014) 
378 

20/06/2014 

СЪОБЩЕНИЕ 

COM(2014) 
365 

20/06/2014 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА - Втори доклад на Комисията до Съвета относно 
изпълнението на Препоръка 2009/C 151/01 на Съвета относно безопасността на пациентите, 
включително профилактиката и контрола на инфекциите, свързани със здравни грижи 

COM(2014) 
371 

19/06/2014 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключването, от името на Европейския съюз и 
неговите държави членки, на Протокол за изменение на Евро-средиземноморското 
споразумение за въздухоплавателни услуги между Европейския съюз и неговите държави 
членки, от една страна, и Държавата Израел, от друга страна, с оглед на присъединяването на 
Република Хърватия към Европейския съюз 

COM(2014) 
346 

19/06/2014 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписването, от името на Европейския съюз и 
неговите държави членки, и временното прилагане на Протокол за изменение на Евро-
средиземноморското споразумение за въздухоплавателни услуги между Европейския съюз и 
неговите държави членки, от една страна, и Държавата Израел, от друга страна, с оглед на 
присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз 

COM(2014) 
370 

19/06/2014 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на 
Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 относно финансовите правила, приложими за общия 
бюджет на Съюза 

COM(2014) 
358 

18/06/2014 

СЪОБЩЕНИЕ 

COM(2014) 
368 

18/06/2014 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА 

SWD(2014) 
192 

18/06/2014 

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 
разпространението с търговска цел на спътникови данни от наблюдение на Земята - 
{SWD(2014) 184 final}{SWD(2014) 185 final} 

COM(2014) 
344 

17/06/2014 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОБОБЩЕНА ОЦЕНКА НА 
ВЪЗДЕЙСТВИЕТО придружаваща Предложение за директива на Европейския парламент и на 
Съвета относно разпространението с търговска цел на спътникови данни от наблюдение на 
Земята - {COM(2014) 344 final}{SWD(2014) 185 final} 

SWD(2014) 
184 

17/06/2014 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 
придружаваща Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно 
разпространението с търговска цел на спътникови данни от наблюдение на Земята - 
{COM(2014) 344 final}{SWD(2014) 184 final} 

SWD(2014) 
185 

17/06/2014 

Предложение за РЕШЕНИЕ 

COM(2014) 
369 

17/06/2014 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА - Сравнителен анализ (бенчмаркинг) за въвеждането на 
интелигентно измерване на енергопотреблението в ЕС-27, със специална насоченост към 
електропотреблението - {SWD(2014) 188 final}{SWD(2014) 189 final} 

COM(2014) 
356 

17/06/2014 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА 

SWD(2014) 
189 

17/06/2014 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА 

SWD(2014) 
188 

17/06/2014 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ относно стратегията на 
Европейския съюз за региона на Адриатическо и Йонийско море - {SWD(2014) 190 
final}{SWD(2014) 191 final} 

COM(2014) 
357 

17/06/2014 

http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22765/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22765/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22766/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22755/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22755/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22755/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22756/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22756/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22756/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22756/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22756/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22764/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22764/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22764/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22764/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22764/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22743/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22743/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22743/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22767/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22768/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22718/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22718/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22718/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22719/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22719/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22719/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22719/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22720/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22720/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22720/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22720/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22723/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22739/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22739/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22739/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22740/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22741/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22742/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22742/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22742/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22742/


Седмичен бюлетин Брой 18 
23 юни 2014 г. 

 

Народно събрание 

Дирекция „Законодателна дейност” 
13 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА 

SWD(2014) 
191 

17/06/2014 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА 

SWD(2014) 
190 

17/06/2014 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА - Обобщаващ доклад относно качеството на питейната вода в ЕС, 
разглеждащ докладите на държавите членки за периода 2008—2010 г., предоставени 
съгласно Директива 98/83/ЕО 

COM(2014) 
363 

16/06/2014 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подлагане на 4-йодо-2,5-диметокси-N-(2-
метоксибензил)фенилетиламин (25INBOMe), N-{[1-(диметиламино)циклохексил]метил}-3,4-
дихлоробензамид (AH-7921), 3,4-метилендиоксипировалерон (MDPV) и 2-(етиламино)-2-(3-
метоксифенил циклохексанон (метоксетамин) на мерки за контрол  

COM(2014) 
362 

16/06/2014 

 
 

 
ПОСЛЕДНИ ДОКУМЕНТИ НА СЪВЕТА 

ДОКУМЕНТ СИГНАТУРА ДАТА 

3327-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Икономически и финансови въпроси) 
- Дата: 8 юли 2014 г. Час: 10,30 ч. Място: СЪВЕТ СГРАДА „JUSTUS LIPSIUS“ Rue de la Loi, 175, 
1048 BRUXELLES 

3337/14 23/06/2014 

3325-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Външни работи) - Дата: 23 юни 2014 
г. Час: 10,00 ч. Място: Люксембург 

11097/14 23/06/2014 

3326-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Общи въпроси) - Дата: 24 юни 2014 
г. Час: 10,00 ч. Място: Люксембург 

11099/14 20/06/2014 

10181/14 10181/14 20/06/2014 

3324-то заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Икономически и финансови 
въпроси ) - Дата: 20 юни 2014 г. Час: 10,00 ч. Място: Люксембург 

11052/14 18/06/2014 

3324-то заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Икономически и финансови 
въпроси ) - Дата: 20 юни 2014 г. Час: 10,00 ч. Място: Конферентен център – сграда 
„KIRCHBERG“ 4, Place de l'Europe 1499 — LUXEMBOURG 

3105/14 18/06/2014 

3323-то заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Заетост, социална политика, 
здравеопазване и потребителски въпроси) - Дата: 19 и 20 юни 2014 г. Час: 9,30 ч., 10,00 ч. 
Място: Люксембург 

10831/14 18/06/2014 

10813/14 10813/14 18/06/2014 

11074/14 11074/14 17/06/2014 

3322-ро заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Селско стопанство и рибарство) - 
Дата: 16 и 17 юни 2014 г. Час: 11,00 ч., 10,00 ч. Място: Люксембург 

10661/14 13/06/2014 

10922/14 10922/14 12/06/2014 

10294/14 10294/14 12/06/2014 

10887/14 10887/14 11/06/2014 

10899/14 10899/14 11/06/2014 

10767/14 10767/14 11/06/2014 

10863/14 10863/14 11/06/2014 

10834/14 10834/14 10/06/2014 

10755/14 10755/14 10/06/2014 

3321-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Транспорт, телекомуникации и 
енергетика) - Дата: 13 юни 2014 г. Час: 9,30 ч. Място: Люксембург 

10520/14 10/06/2014 

3320-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Околна среда) - Дата: 12 юни 2014 
г. Час: 10,00 ч. Място: Люксембург 

10460/14 06/06/2014 
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http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/22773/
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Актове, публикувани в Официален вестник на 
Европейския съюз 
 

 

Date L (Legislation) C (Information and Notices) 

24/06/2014 L183 C193 C194 

21/06/2014 L182 C192 

20/06/2014 L180 L181 C188 C188A C189 C190 C191 

19/06/2014 L179 C187 

18/06/2014 L178 C186 C186A 

17/06/2014 L177 C185 C185A 
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