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Тема на седмицата 
 

 

 

 

 

Китайският президент Си Дзинпин 
посети Европейския парламент 

 

 

 

 

 

 

 

„Отношенията между ЕС и Китай са ключови 

за стабилността и просперитета на световната 

икономика“, заяви председателят на Европейския парламент Мартин Шулц при 

официалното посещение на китайския президент Си Дзинпин в ЕП на 31 март 2014 г. „За 

да процъфтяват нашите отношения, трябва да укрепим не само търговските връзки, но и 

политическият диалог“, посочи още г-н Шулц.  

За пръв път китайски президент посещава Европейският парламент и това, по 

думите на председателя на ЕП, е „положителен сигнал за значението, което новият 

китайски лидер придава на засилването на партньорството между ЕС и Китай“. „Ние сме 

силно обвързани и взаимозависими“, добави г-н Шулц. 

Г-н Си Дзинпин, който бе избран за президент на Китай миналата година, е на 

дипломатическа обиколка в Европа, включваща визити в Холандия, Германия, Франция и 

Белгия. 

 

 

 

 

Източник: страницата на Европейския парламент 

 

 

 

 

 

 

 

 



Седмичен бюлетин Брой 12 
7 април 2014 г. 

 

Народно събрание 

Дирекция „Законодателна дейност” 
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Събития в Народното събрание 

Събития от изминалата седмица 
 

 

 

 

 

Министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов отчете текущото 

състояние и напредъка при реализацията на Оперативната програма „Развитие 

на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. и представи приоритетите за следващия 

програмен период 2014 – 2020 г. пред народните представители от ресорната 

комисия 

 
Министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов отчете текущото 

състояние и напредъка при реализацията на Оперативната програма „Развитие на 

човешките ресурси” 2007 – 2013 г. и представи приоритетите за следващия програмен 

период 2014 – 2020 г. пред народните представители от ресорната комисия. Според 

представените данни към края на месец март тази година общият размер на договорените 

средства е 99,8 на сто от общия бюджет на програмата. До момента са изплатени 1,588 

млрд. лева или 66,9% от предвидения ресурс. 

Хасан Адемов отбеляза, че съгласно финансовия план на Оперативната програма 

„Развитие на човешките ресурси” до края на 2014 г. минималният размер на разходите с 

натрупвания, който трябва да бъде сертифициран, е 735,3 млн. евро. По данни към 21 

март 2014 г. размерът на сертифицираните разходи за периода 1 януари 2007 – 9 

декември 2013 г. като европейско съфинансиране е 554, 1 млн. евро. Министърът на 

труда и социалната политика посочи, че за да се избегне т.нар. автоматично 

освобождаване на средства, необходимото усилие от българска страна трябва да бъде 

насочено към сертифициране на още 151,7 млн. евро. 
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В рамките на програмния период общо над 1,870 млн. души са се включили в 

дейности по оперативната програма. Постигнатият физически напредък сочи, че над 100 

хиляди лица са включени в заетост и повече от 400 хиляди лица са се възползвали от 

различни форми на обучение за повишаване на професионалната си квалификация и 

придобиване на ключови компетентности. В сферата на образованието са били 

подпомогнати 580 хиляди души. Повече от 65 хиляди български граждани са получили 

подкрепа като социални услуги. 

Министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов уточни, че с цел 

подобряване на ефикасността в стратегията на Оперативната програма „Развитие на 

човешките ресурси” за периода 2014 – 2020 г. са включени три основни направления – 

по-висока и по-качествена заетост, намаляване на бедността и насърчаване на 

социалното включване и модернизиране на публичните политики в сферата на пазара на 

труда, здравеопазването, недискриминацията, равните възможности и др. 

Общият размер на средствата за България по програмата са близо 895 млн. евро. 

Хасан Адемов допълни, че в тях са включени и целеви средства от бюджета на 

Европейския съюз в рамките на 55 млн. евро за Инициативата за младежка заетост. За 

подкрепа на политиката по заетостта са предвидени 549 млн. евро, а за подпомагане на 

социално включване – 270. Модернизацията на институциите на пазара на труда, 

социалното включване и здравеопазването предвижда 38 млн. евро. Толкова са 

отделените средства за техническа помощ. По отношение на транснационалното 

сътрудничество са необходими 17 млн. евро. 

Заместник-председателят на Комисията по труда и социалната политика в 42-рото 

Народно събрание Георги Гьоков заяви, че по усвояването на средствата от Оперативната 

програма „Развитие на човешките ресурси” е свършена изключително мащабна работа, 

защото става дума за много голям брой договори за малки суми. Той призова да се 

помисли за заетостта и да не се забравят и хората в предпенсионна възраст. Прави ми 

впечатление, че се говори повече за това какъв процент пари сме усвоили или какво има 

опасност да загубим, отколкото да отчитаме ефекта върху пазара на труда и върху хората 

със специфични потребности, подчерта Георги Гьоков. 

Народният предтавител от ПГ на ПП ГЕРБ Тотю Младенов обобщи, че Оперативната 

програма „Развитие на човешките ресурси” се изпълнява от три правителства и е 

безспорно успешна. Според него 2014 г. е много рискова, защото е междинна. Тотю 

Младенов изрази надеждата си, че Министерството на труда и социалната политика ще 

направи всичко възможно да застъпи двата програмни периода дори с цената на 

национално съфинансиране. 

 

 

Предстоящи събития  
 

 

 

Пленарно заседание, 02/04/2014  

 

 

 
 

 

 

http://www.parliament.bg/bg/plenaryprogram/ID/794
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Новини от България свързани с ЕС 
 

 

Продължава да се работи за намаляване на 

административната тежест от законодателството, 

съдържащо европейски изисквания 

 

През втората половина на 2013г. са изпълнени 21 мерки от 

Плана за намаляване на административната тежест от 

законодателството, съдържащо европейски изисквания 

Министерският съвет прие отчет към 31.12.2013 г. за 

изпълнението на втория План за действие (2012-2014 г.) за намаляване с 20 на сто на 

административната тежест от законодателството, което съдържа национални и 

транспонирани европейски изисквания.  

Планът за действие съдържа 167 мерки за намаляване на административната 

тежест, разпределени в групи съгласно петкомпонентния модел за опростяване на 

административната тежест и насочени към: подаване на сведения по електронен и 

мрежов път; събиране на данни от други държавни органи вместо от бизнеса; премахване 

на задължения; разработване на инструкции; опростяване на терминологията и 

намаляване на сложността на нормативните разпоредби. 

За отчетния период юли-декември 2013 г. обобщените резултати показват, чe са 

изпълнени 21 мерки. Предсрочно е изпълнена една съвместна мярка на НАП и НОИ със 

срок до края на 2014 г., в резултат на което реализираното намаляване на 

административната тежест за бизнеса в този период е със 124 млн. лева годишно.  

В изпълнение на една от най-важните мерки в Плана за действие с водеща 

институция НОИ в края на 2013 г. е приета законовата рамка за създаване на Електронен 

регистър на болничните листове и задължението за подаване на информация в него. 

Разработват се проекти на подзаконови нормативни актове и задание за 

разработване на информационна система на регистъра. Срокът за цялостното изпълнение 

на тази мярка е декември 2014 г. 

Изпълнението на мерките от Плана за действие от началото на 2012 г. до края на 

2013 г. протича съгласно графика, като от общо 90 планирани за периода мерки са 

изпълнени 82 (92%), в това число една на НАП и НОИ предсрочно. Девет мерки (8%) са 

забавени поради необходимост от изготвяне на оценка на въздействието, като предстои 

тяхното изпълнение през първото полугодие на 2014 г. В резултат на това общото 

намаление на административната тежест за бизнеса от началото на 2012 г. до края на 

2013 г. е 200 млн. лева годишно, което представлява 13% от планираното намаление с 

20%. 

 

Източник: (Портал Европа) 
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Новини от европейските институции  

Събития от изминалата седмица в европейските институции 

 
Седмицата в Европейския парламент  

 

 

Пътят напред за дигитална Европа: край на роуминга и по-

добри интернет услуги 

 

Европейският парламент ще гласува на 3 април 2014 г. 

пакет от правила, които ще имат сериозен ефект върху 

телекомуникационния пазар на нашия континент. Интернет 

доставчиците няма да имат повече право да блокират или забавят 

сайтове и услуги на своите конкуренти, а таксите за роуминг ще 

останат в миналото след 15 декември 2015 г. Научете какво 

означават промените за Вас от нашата секция с въпроси и 

отговори.  

Какъв всъщност е проблемът? 

На пазара има повече от 200 телекомуникационни компании, чиято дейност се 

подчинява на различни правила. Те налагат на клиентите си разнообразни и 

несъразмерни такси. Всичко това произтича от наличието на фрагментиран пазар за 510-

те милиона потребители в Европа. 

Защо това е важно? 

Защото струва скъпо. Оценките показват, че наличието на бариери на 

телекомуникационния пазар причинява разходи за Европа на стойност 0,9% от БВП 

годишно, или около 110 млрд. евро. 

Добре, това е лошо за икономиката, но как касае мен? 

Чрез цените и качеството. Според изследване на Европейската комисия от 2014 г. 

94% от европейците ограничават ползването на интернет, когато пътуват, и не са така 

активни в социалните мрежи като Facebook заради таксите за роуминг върху мобилния 

трафик. 

А какво общо има качеството? 

Организацията на европейските регулативни органи в областта на електронните 

комуникации сигнализира, че някои интернет доставчици блокират или забавят VoIP 

услуги (предаващи звук през мрежата) като Skype, тъй като те могат да бъдат използвани 

от техните клиенти като алтернативен начин за свързване и провеждане на разговори. 

И какво прави Европейският парламент относно всичко това? 

1)      Премахва таксите за роуминг – обаждането или изпращането на имейл през 

мобилен телефон от чужбина ще струва точно толкова, колкото и у дома. Парламентът 

иска това да влезе в сила не по-късно то 15 декември 2015 г. 

2)      Гарантира мрежовата неутралност - Интернет доставчиците няма да имат 

право да блокират или забавят сайтове и услуги на своите конкуренти 

3)      Създава предпоставки за ефективно използване на вълновия спектър – 

улеснява търговията и отдаването под наем на части от спектъра, които могат да се 

ползват за трафика на данни през мобилни устройства. 
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4)      Улеснява взаимното признаване на методите за електронна идентификация – 

в отделно гласуване ЕП ще се произнесе по правила, даващи на гражданите, публичните 

власти и компаниите лесни и сигурни начини да подписват и удостоверяват 

действителността на документи онлайн. 

Какво следва оттук нататък? 

Пакетът от правила за телекомуникационния пазар ще бъде гласуван на 3 април 

2014 г. Намирането на споразумение по темата с правителствата на страните-членки ще 

бъде един от приоритетите за следващия Парламент. 

Относно електронната идентификация на документи вече има предварително 

съгласие със страните-членки. След гласуването в ЕП то ще трябва да бъде потвърдено и 

от Съвета. 

 

 

От „Спутник“ до „Гравитация“: как да намалим 

рисковете от космически отпадъци 

 

 

В удостоения с награди научно-фантастичен 

филм „Гравитация“ отпадъци в орбита около Земята 

разрушават космическа станция. Сблъсъкът с 

космически боклук, голяма част от който представлява 

отломки от нефункциониращи спътници, е напълно 

реална опасност за съвременните сателити и 

космически кораби. По тази причина Европейският 

парламент ще гласува на 2 април програма за подкрепа на усилията на страните-членки 

да идентифицират и следят космическите отпадъци.  

След излизането на „Спутник“ в орбита през 1957 г. са били изстреляни повече от 

6 000 сателита. Сега много от тях не се използват, но те все още обикалят Земята. 

Понякога остарелите апарати се счупват или се сблъскват с други обекти, което създава 

още повече отломки и увеличава риска от нови инциденти в космоса. 

Гласуването в Парламента е в потвърждение на споразумение със страните-членки 

за обединяване на усилията на националните програми за следене на космически 

отпадъци и подпомагането им с финансиране от ЕС в размер на 70 млн. евро. 

 

 

 

Картови разплащания: „потребителите ще спестят 

стотици милиони евро“ 

 

Европейският парламент ще гласува на 3 април 

2014 г. нови правила, които ще ограничат размера на 

таксите, събирани от банките при разплащания с карти в 

търговски обекти. Таксите, налагани на търговците при 

плащания с кредитни карти, ще трябва да бъдат не по-

големи от 0,3% от стойността на покупката, а при 

дебитни карти максималният лимит ще бъде 7 евро цента. Докладчикът на ЕП Пабло 

Салба (ЕНП, Испания) е убеден, че това ще стимулира картовите разплащания и ще 

донесе ползи за всички.  

Г-н Салба, как ще спечелят потребителите от предложенията, които ще бъдат 

гласувани в ЕП? 

По два основни начина: ние ще наложим таван на обменните такси (таксите върху 

търговците – бел. ред.) и така потребителите ще спестят стотици милиони или дори 

милиарди евро. Също така ние ще създадем повече прозрачност, така че те да знаят при 
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всяко плащане каква е съответната такса. Допълнително предимство на предложението е, 

че то ще помогне в борбата с измамите, защото когато се засили използването на карти 

за разплащания, измамите стават по-трудни. 

Изкуствено високи ли са таксите на банките за картови разплащания, така както 

телекомуникационните компании таксуват скъпо роуминга в чужбина? 

Не мога да кажа дали тези такси са изкуствено високи или не. Истината е, че до 

този момент на пазара няма много конкуренция, а ние знаем какво става в подобни 

случаи. Това, което мога да кажа, е, че когато този законодателен акт влезе в сила, 

потребителите ще плащат по-малко. А тъй като в средносрочен и дългосрочен план 

картовите разплащания ще растат, финансовите институции ще увеличат своите доходи. 

В кои страни в ЕС таксите са най-ниски и в кои – най-високи? 

Потребителите в Източна Европа плащат по-високи такси, защото популярността 

на картовите разплащания е по-малка. Потребителите в скандинавските страни и в 

Холандия плащат по-ниски такси. 

 

 

 

Премахване на 98% от митата за внос от Украйна 

 

Около 98% от митата за внос от Украйна на 

желязо, стомана, земеделски продукти и машини, 

които се плащат по границите на ЕС, ще бъдат 

премахнати вследствие на предложение, което беше 

подкрепено от Европейския парламент в четвъртък 

04.04.2014 г. Тази едностранна мярка ще стимулира 

икономиката на Украйна, спестявайки на своите 

производители и износители 487 милиона евро 

годишно.  

„В продължение на много години Европейският парламент подкрепя европейското 

развитие на Украйна. Това е първият ни шанс да покажем практическите измерения на 

нашата подкрепа и да помогнем на Украйна в настоящата икономическа криза и на фона 

на намаляващите валутни резерви и нарасналия натиск от страна на Кремъл“ , заяви 

докладчикът Павел Залевски (ЕНП, Полша). „Когато Путин затваря руските пазари за 

украинския износ, ние отваряме нашият пазар“, добави той. Европейският парламент 

подкрепи неговото предложение с 531 гласа „за“, 88 гласа „против“ и 20 гласа 

„въздържал се“. 

Кои тарифи ще бъдат намалени? 

Тази едностранна търговска мярка, която трябва да започне да се прилага от май 

2014 г., ще премахне 94,7% от настоящите митнически тарифи на ЕС спрямо много 

промишлени стоки, внасяни от Украйна, и ще намали тарифите на митата върху 

останалите няколко стоки от промишлеността. 

Ще се премахнат и митническите тарифи на ЕС за над 80% от износа на 

земеделска продукция от Украйна. 

ЕС ще ограничи количествата за някои видове „чувствителни“ стоки, като 

например зърнени храни, свинско, говеждо месо, птиче месо, както и преработени храни, 

които могат да се внасят безмитно, така че да не навреди на интересите на европейските 

производители на тези продукти. 

Временна и едностранна мярка 

Тази търговска мярка на ЕС не изисква от Украйна да предприеме реципрочни 

действия и не изисква от нея да премахне собствените си мита върху вноса от ЕС, но 

изисква тези мита да не се увеличават. 
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Вносните стоки от Украйна все пак ще трябва да бъдат съобразени с правилата на 

ЕС за етикетиране на произхода. Украйна ще трябва да гарантира, че стоките от трети 

държави няма да влизат в ЕС, „маскирани“ като украински. 

Мярката позволява на ЕС да наложи отново митнически тарифи, ако вносните 

стоки от Украйна наводнят пазара на ЕС в количества, които причиняват или заплашват 

да причинят сериозни затруднения на производителите от ЕС на същите стоки. 

Мярката ще се прилага от момента, в който бъде окончателно одобрена, до 1 

ноември 2014 г. или до влизането в сила на споразумението за асоцииране между ЕС и 

Украйна, включващо и задълбочено и всеобхватно търговско споразумение, което от своя 

страна предвижда двустранно либерализиране на търговията. 

Следващи стъпки 

Мярката все още се нуждае от официалното одобрение на Съвета на ЕС. 

Върховният представител на ЕС по въпросите на външните работи Катрин Аштън вече 

обяви, че преференциите „ще започнат да се прилагат до няколко седмици“. 

 

 

Решението на ЕП за емисиите на 

авиокомпаниите: „най-добрият възможен 

компромис“ 

 

Усилията да се наложат повече отговорности на 

авиокомпаниите за опазването на околната среда 

продължават да провокират смесени реакции. Когато 

ЕС реши да включи сектора в своята схема за търговия 

с емисии, страните извън ЕС се противопоставиха. 

Депутатите одобриха на 3 април 2014 г. споразумение 

със Съвета, по силата на което задължения по схемата до 2017 г. ще имат само полетите 

в рамките на ЕС. Разговаряхме с докладчика на ЕП Петер Лизе (ЕНП, Германия).  

Как гледате на споразумението, одобрено от Парламента? 

Мисля, че е най-добрата алтернатива предвид на обстоятелствата, но също така 

уважавам мнението на колегите в комисията по околна среда, които гласуваха против 

споразумението, защото то не е идеалното решение. 

Става въпрос за компромис и аз мисля, че е най-добрият компромис, но не съм 

щастлив от развитието на нещата през последните седем години. Мисля, че имаме 

напълно основателни причини за функционирането на нашата схема за търговия с 

емисии, но не можахме да убедим другите страни. Много се надявам това да се промени 

през следващите две години и половина. 

Какъв ще е ефектът от споразумението? 

То ще даде възможност на схемата за търговия с емисии да продължи да 

функционира и това е най-важното. Вътрешните европейски полети ще бъдат обхванати, 

без значение дали става въпрос за Бритиш Еъруейс или Еър Чайна. Всички авиолинии са 

обхванати за едни и същи маршрути. 

Имаме много ясно послание за света. Или ще постигнем световно споразумение 

през 2016 г., или ще въведем пълен обхват на схемата на ЕС през 2017 г. 
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Границите на ЕС: по-къси и по-екологични полети в 

Европа 

 

Центърът за въздушен трафик в Престуик, западна 

Шотландия, е разположен в периферията на Европа, но се 

оказва на преден план в революционни промени, които 

протичат във въздушното пространство на ЕС. Благодарение 

на обединяването на управлението на самолетния трафик 

полетите над Европа ще станат по-къси, по-екологични и по-евтини.  

Престуик осъществява контрол над полетите над източната половина на северния 

Атлантически океан – от Азорските острови до границата с Исландия. На екрани в тихи 

зали служителите следят движението на около един милион полета годишно. В 

натоварени летни дни броят на полетите достига 3 500 дневно, като количеството им 

вероятно ще се увеличи съществено през идните години. 

За да посрещне очаквания ръст, ЕС стартира инициативата „Единно европейско 

небе“, която цели да организира по-ефективно използването на въздушното 

пространство. Досега то е било разделено между страните-членки, като според оценки 

това носи допълнителни разходи от 4 млрд. евро годишно, довело е до забавяне на 

полети с общо 19,4 млн. минути през 2012 г., а средният полет е с 49 км по-дълъг от 

нужното. 

Ако самолетите имат възможност да летят по по-преки маршрути, те ще спестят 

гориво и разходи, което в крайна сметка би довело до намаляване на цената на билетите. 

Инициативата получава одобрението на хората в центъра в Престуик. „Ние 

напълно подкрепяме опитите на „Единно европейско небе“ да донесе ползи за клиентите, 

да намали разходите, да увеличи сигурността и капацитета“, заявява Алистер Мюър, 

оперативен директор. 

Либерализацията на авиационния пазар в ЕС вече изигра положителна роля, като 

намали цените на полетите и даде възможност на повече хора да пътуват. Това доведе до 

ръст в туризма и търговията. Хората в Престуик осъзнават връзката си с останалата част 

на Европа. „Ние се чувстваме силно свързани“, посочва Бил Макинтош, председател на 

местния съвет. „Ние насърчаваме предприятията в региона да изнасят. Имаме късмет, че 

летище Престуик се намира на нашия праг. Европа е ежедневно в съзнанието ни и ние 

търсим начини да развиваме връзките“. 

Подкрепата на ЕС за авиационния бизнес е съчетана с регламентиране на правата 

на пътниците. Когато нещата се объркат при полета Ви – независимо дали става въпрос 

за сериозно закъснение или за загубен багаж, Вие имате ясно определени права, които 

Ви гарантират получаването на компенсации или на алтернативни услуги. 

А когато трафикът се сблъска с извънредни кризи като избухването на вулкана в 

Исландия през 2010 г., европейският орган за следене на въздушния трафик Евроконтрол 

координира сигурността на полетите и помага за осведомеността на пътуващите. 
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Европейската външна политика: „Имаме нужда от по-силно 

политическо лидерство“ 

 

Последните събития в Украйна подчертаха нуждата от единна 

и последователна политика на ЕС в областта на външните 

отношения. За тази цел през 2011 г. бе създадена Европейската 

служба за външна дейност. Колко добре работи тя? Депутатът Арно 

Данжан (ЕНП, Франция) написа доклад по темата, който бе одобрен 

от ЕП на 3 април 2014 г. Разговаряхме с него за предизвикателствата 

пред Европа в дипломатическата сфера.  

Как можем да имаме единна европейска политика, когато 

интересите на страните-членки се различават толкова много? 

Предизвикателствата на нашето време са все по-глобални и 

по-сложни и отделните страни-членки рядко разполагат с 

дипломатическите, финансовите и военните средства да се изправят пред тях 

самостоятелно. Именно на европейско ниво ние ще можем да постигнем ефективен 

единен подход. Но ако ЕС не може да действа винаги и навсякъде, тогава е важно да 

преформулираме задачите пред Европейската служба за външна дейност съобразно ясно 

определени приоритети. Имаме нужда и от по-силно политическо лидерство, за да 

постигаме консенсус. 

В подготвената от Вас резолюция се заявява, че институционални слабости пречат 

на ЕС да предприеме единни мерки във външната политика. Как можем да преодолеем 

този проблем? 

Всеки път, когато ЕС започва нова мисия в областта на сигурността и отбраната, 

ние се сблъскваме с едни и същи проблеми и ограничения по отношение на 

координацията и планирането, логистичната подкрепа и последователността на 

директивите. 

Когато са намесени няколко организации, а това е неизбежно при глобален 

подход, координацията има ключово значение. В най-добрия случай това трябва да става 

по неформален път, като естествен рефлекс, но трябва да бъдем реалисти – всяка 

организация защитава собствената си независимост. Затова трябва да създадем 

координация, да наложим ясно лидерство и да прецизираме ролите. По мое мнение, 

контролът трябва да бъде поет от Върховния представител на ЕС за външната политика. 

Смятате ли, че посредничеството и диалогът са ефективни за мирното разрешаване 

на ситуации като кризата в Украйна? 

Честно казано, не намирам дипломатическите действия на Европа в случаи като 

този в Украйна напълно убедителни. Трудностите, свързани със споразумението за 

асоцииране, бяха силно подценени, а след това имаше период на усилия за 

посредничество, които нямаха особен политически ефект. Едва когато се намесиха 

министри на външните работи, инициативите на ЕС станаха по-фокусирани и ефективни. 

Това показва, че страните-членки продължават да имат доминираща роля във 

външната политика, дори и ако приемем, че усилията на Върховния представител и на 

Европейската служба за външна дейност са полезни. Те обаче просто подкрепят 

решенията и посредническите усилия, за които страните-членки поемат водачеството. 

Трябва да разберем, че посредничеството и превенцията имат смисъл и тежест, 

само ако заплахите от санкции на Европейския съюз изглеждат сериозни. 
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Източник: страницата на Европейския парламент 

 

 

 

 

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. 

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 

 

 

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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Новини от Европейската комисия 

 

Избори за Европейски парламент — нека ви чуят!  
 

 

Кандидатурите, издигнати от политическите 

партии, и общоевропейските дебати имат за цел да 

засилят участието на гражданите и да им дадат повече 

глас в определянето на бъдещето на Европейския 

съюз.  

От 22 до 25 май гражданите на ЕС ще изберат 

новия Европейски парламент, който ще ги 

представлява през следващите 5 години. За пръв път избраните политически партии 

издигат свои кандидати за председател на Комисията. 

Ангажиране на гласоподавателите  

Съгласно Договора от Лисабон правителствата от ЕС вече могат да вземат 

резултатите от европейските избори предвид, когато предлагат нов председател на 

Комисията. След това председателят трябва да бъде избран от Европейския парламент. 

Този подход не само ще повиши демократичната легитимност на европейските 

институции, но и ще даде на гражданите на ЕС повече влияние върху определянето на 

бъдещето на Съюза. 

Сега кандидатите водят активна предизборна кампания, също като по време на 

национални избори. Очаква се това да насърчи хората да се запознаят по-добре с делата 

на ЕС и да се включат по-дейно в политическия процес. 

Да чуем гласа на хората  

През последните 18 месеца Комисията проведе над 50 граждански диалога в цяла 

Европа, за да възстанови доверието в европейските и националните институции, за да 

информира хората за действията на ЕС и за да ги накара да осъзнаят, че гласът им е от 

значение. 

Над 16 000 граждани участваха пряко в дебатите, а други 105 000 се включиха 

онлайн. В разискванията участваха и европейски, национални и местни политици. 

Комисията ще използва реакциите и мненията на обществеността при изготвянето на 

плана за бъдеща реформа на ЕС. 

Следващи стъпки  

В отговор на въпросите и предложенията, получени по време на диалозите с 

граждани, Комисията публикува своя втори доклад за гражданството на ЕС 

, в който са представени 12 нови конкретни мерки за 

решаване на общи проблеми, като например пречките пред работници и студенти и 

бюрокрацията. 

Все още остават без отговор призивите на Комисията за гласуване в един ден в 

цяла Европа и за посочване на европейската партийна принадлежност на политическите 

партии върху бюлетините. Последното изисква промени в избирателното законодателство 

в някои държави от ЕС, в които показването на имената и запазените знаци на 

европейските политически партии върху бюлетини не се разрешава. 

Съобщение за медиите — Европейски избори — засилване на участието  

Съобщение за медиите — дебат за бъдещето на Европа  

Информационен лист — по-демократични европейски избори   

Европейски избори 2014  

Как работи Европейският парламент  
 

http://www.europarl.europa.eu/portal/bg
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/bg/0042423726/Parliament-and-the-Lisbon-Treaty.html
http://ec.europa.eu/debate-future-europe/index_bg.htm
http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/2013eucitizenshipreport_da.pdf
http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/2013eucitizenshipreport_da.pdf
http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/2013eucitizenshipreport_et.pdf
http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/2013eucitizenshipreport_et.pdf
http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/2013eucitizenshipreport_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/2013eucitizenshipreport_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/2013eucitizenshipreport_fr.pdf
http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/2013eucitizenshipreport_fr.pdf
http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/2013eucitizenshipreport_lv.pdf
http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/2013eucitizenshipreport_lv.pdf
http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/2013eucitizenshipreport_nl.pdf
http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/2013eucitizenshipreport_nl.pdf
http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/2013eucitizenshipreport_hu.pdf
http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/2013eucitizenshipreport_hu.pdf
http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/2013eucitizenshipreport_sk.pdf
http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/2013eucitizenshipreport_sk.pdf
http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/2013eucitizenshipreport_fi.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-321_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-295_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-202_en.htm
http://www.elections2014.eu/bg
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/european-parliament/index_bg.htm
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Усилията за интегриране на ромите дават 

резултат, твърди ЕС 
 

Усилията за подобряване на живота на ромите 

в Европа от три години насам започват да дават 

резултат, но работата трябва да продължи, се казва в 

доклад на ЕС, публикуван днес. 

През 2011 г. лидерите на ЕС поеха ангажимент 

да предприемат действия и оттогава се осигурява 

образование на повече деца от ромски произход и се 

създават програми за подпомагане на търсенето на работа и разрешаване на различията 

между общностите. 

Неравенства  

В сравнение с останалата част от населението на ЕС ромите са изправени пред 

значителни социални неравенства. Малко от тях завършват начално училище, много от 

тях са безработни, а очакваната продължителност на живота е с 10 години по-ниска от 

тази на средностатистическия европеец. 

От 2011 г. насам проектите за интеграция в страните от ЕС са съсредоточени в 4 

области: образование, заетост, здраве и жилищно настаняване.  

Някои от подобренията, разкрити в днешния доклад, са: 

Делът на ромските деца, посещаващи предучилищни заведения във Финландия, е 

нараснал от 2% на 60%; 

„Пътуващи учители“ се движат с пътуващи семейства в Ирландия; 

„Работна група“ в Германия насърчава хората да приемат роми за съседи; 

Временни мерки за положителни действия за борба с дискриминацията в Словакия. 

Въпреки това някои препятствия остават: 

Подобряването на равнището на заетост на ромите в Европа е слабо;  

Достъпът до основни здравни грижи продължава да е проблем в някои страни; 

Дискриминацията продължава да съществува. 

Среща на върха за ромите  

Докладът излиза в навечерието на третата среща на върха за ромите, на която 

политици и ръководители на групи по интереси и организации от цяла Европа ще обсъдят 

в Брюксел постигнатото до момента, кои проекти са най-ефективни и какви по-нататъшни 

действия трябва да бъдат предприети. 

Годишни доклади на страните от ЕС ще помагат за координиране и оценяване на 

усилията и ще бъдат отпуснати допълнителни средства.  

Отсега нататък вместо 15% за проекти за социално приобщаване ще се използват 20% от 

Европейския социален фонд, с помощта на който се създават справедливи възможности 

за заетост за гражданите на ЕС. 

Население  

В Европа живеят между 10 и 12 милиона роми. Те представляват значителна и 

нарастваща част от населението в училищна възраст и са бъдещата работна сила в много 

държави.  

Да им помогнем чрез образование и намиране на работа е от изключително значение, за 

да им позволим да участват равноправно в икономиката и обществото. 

Съобщение за медиите — Интеграция на ромите: първи резултати от създадената от ЕС 

рамка  

Съобщение за медиите — Среща на върха за ромите в ЕС  

Програма на проявите — Европейска среща на върха за ромите  

Съобщение за медиите — Приет е първият правен инструмент за приобщаване на ромите  

 

http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=bg
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-371_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-371_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-317_bg.htm
http://ec.europa.eu/justice/events/roma-summit-2014/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1226_bg.htm
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Източник: страницата на Европейската комисия 

 

 

 

 

 

Документи на Европейската комисия 
 

Документи на ЕК получени в периода от април 2014 г. 

 
 
ПОСЛЕДНИ ДОКУМЕНТИ 

ДОКУМЕНТ СИГНАТУРА ДАТА 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде приета от името на 
Европейския съюз, в Съвместния комитет на ЕИП във връзка с изменение на Протокол 31 към 
Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области извън четирите 
свободи 

COM(2014) 
218 

09/04/2014 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Нова ера във 
въздухоплаването - Отваряне на европейския авиационен пазар за сигурно и устойчиво 
гражданско използване на дистанционно управляеми летателни системи 

COM(2014) 
207 

08/04/2014 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за изпълнението на 
Решение № 1608/2003/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно статистически 
данни в научно-технологичната област 

COM(2014) 
211 

07/04/2014 

JOIN(2014) 15 final JOIN(2014) 15 07/04/2014 

СЪОБЩЕНИЕ 

COM(2014) 
215 

04/04/2014 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ относно насоки за 
прилагане на Директива 2003/86/ЕО относно правото на събиране на семейството 

COM(2014) 
210 

03/04/2014 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване на Протокола за определяне на 
възможностите за риболов и финансовите средства, предвидени в Споразумението за 
партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Демократична република 
Сао Томе и Принсипи 

COM(2014) 
190 

01/04/2014 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписване от името на Европейския съюз и 
временно прилагане на Протокола за определяне на възможностите за риболов и финансовите 
средства, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между 
Демократична република Сао Томе и Принсипи и Европейския съюз 

COM(2014) 
189 

01/04/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22145/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22145/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22145/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22145/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22140/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22140/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22140/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22134/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22134/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22134/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22139/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22136/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22135/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22135/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22137/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22137/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22137/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22137/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22138/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22138/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22138/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22138/
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Актове, публикувани в Официален вестник на 
Европейския съюз 
 

 

Дата L (Законодателство) C (Информация и известия) 

01/04/2014 L098 C095 C096 

02/04/2014 L099 C097 C097A 

03/04/2014 L100 C098 C098A 

04/04/2014 L101 C099 C099A C100 

05/04/2014 L102 L103 C101 

 

 
 

 
 
 

 
 

           Народно събрание 
  Дирекция „Законодателна 

дейност” 
      eubulletin@parliament.bg 

vesna@parliament.bg 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:L:2014:098:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:C:2014:095:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:C:2014:096:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:L:2014:099:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:C:2014:097:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:C:2014:097A:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:L:2014:100:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:C:2014:098:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:C:2014:098A:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:L:2014:101:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:C:2014:099:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:C:2014:099A:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:C:2014:100:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:L:2014:102:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:L:2014:103:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:C:2014:101:TOC
mailto:eubulletin@parliament.bg
mailto:vesna@parliament.bg

