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Тема на седмицата 
 

 

Европарламентът започва своя мандат 
със седем политически групи 

 

Седем политически групи ще участват в 

разпределението на отговорните места в Парламента на 

първата пленарна сесия в Страсбург от 1 до 3 юли 2014 г. 

На 24 юни 2014 г. изтече срокът за сформиране на 

групи за началото на новия мандат. Прочетете по-долу кои 

са групите, които успяха да изпълнят критериите за набиране на поне 25 депутати от 

седем различни страни от ЕС.  

Политическите групи имат важна роля в определянето на дневния ред на 

Парламента и избора на председател и заместник-председатели на ЕП, председатели на 

комисии и докладчици по конкретни законодателни актове. Групите също така получават 

административна и финансова подкрепа за осъществяване на политическата си дейност. 

Групите излъчват свой председател (или съпредседатели), които ги представляват 

в председателския съвет на ЕП – орган, вземащ редица важни организационни решения. 

Към 24 юни 2014 г. политическите групи в ЕП и техните председатели са следните 

(подредени според броя на техните членове): 

 

Политическа група Председател или съпредседатели 
Брой 

депутати 

Група на Европейската 

народна партия (ЕНП) 

Манфред Вебер (Германия) - Депутат в ЕП от 2004 

г. През миналия мандат той беше член на 

комисията по конституционни въпроси и 

заместник-председател на групата на ЕНП 

221 

Група на Прогресивния 

алианс на социалистите и 

демократите в Европейския 

парламент (С&Д) 

Мартин Шулц (Германия) - Председател на 

Европейския парламент от 2012 до 2014 година; 

преди това председател на групата на С&Д в 

Парламента; депутат в ЕП от 1994 г. 

191 

Европейски консерватори и 

реформисти (ЕКР) 

Сайед Камал (Великобритания) бе избран за 

водач на групата. Той е депутат в ЕП от 2005 г. В 

предишния мандат той участваше в 

икономическата комисия на Парламента. 

70 

Алианс на либералите и 

демократите в Европа(АЛДЕ) 

Ги Верхофстад (Белгия) - Бивш министър-

председател на Белгия (1999-2008 г.), в миналия 

мандат на ЕП също водеше групата на АЛДЕ. 

67 

Група на Европейската 

обединена 

левица/Северната Зелена 

левица (ЕОЛ/СЗЛ) 

Габриеле Цимер (Германия). Това е нейният трети 

мандат в ЕП. Тя председателства групата от 2012 

г. 

52 

Зелени / Европейски 

свободен алианс 

За съпредседатели на групата бяха избрани 

Филип Ламберц (Белгия) и Ребека Хармс 
50 

http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/content/20140616STO49701/html
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(Зелени/ЕСА) (Германия). Г-жа Хармс вече бе съпредседателка 

на групата през предишния мандат, а г-н Ламберц 

поема поста от Даниел Кон-Бендит (Франция). 

Група на „Европа на 

свободата и пряката 

демокрация“ (ЕСПД) 

Найджъл Фараж (Великобритания) и Давид 

Борели (Италия) - Г-н Фараж е член на 

Европейския парламент от 1999 г. и бе 

съпредседател на група в предишния мандат. Г-н 

Борели е новоизбран депутат, в миналото е бил 

общински съветник в Тревизо 

48 

 

Повече за резултатите от изборите и разпределението на местата в ЕП можете да 

научите на нашата специална Интернет страница. 

 

 

Източник: страницата на Европейския парламент 

 

 

 

 

 

Събития в Народното събрание 

Събития от изминалата седмица 
 

 

 

 

Българска парламентарна делегация участва в работата на 21-ата Генерална 

асамблея на Интерпарламентарната асамблея на православието в Москва 

 

 

Българска парламентарна делегация участва в работата на 21-ата Генерална 

асамблея на Интерпарламентарната асамблея на православието в Москва от 25 до 30 юни 

2014 г. Форумът беше открит в сградата на Държавната Дума на Руската федерация от 

председателя на Държавната Дума Сергей Наришкин. 

В Генералната асамблея участват ръководителят на делегацията на Народното 

събрание в Интерпарламентарната асамблея на православието Волен Сидеров и 

заместник-ръководителят на българската делегация Пламен Славов. На откриването бяха 

http://www.rezultati-izbori2014.eu/bg/election-results-2014.html
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прочетени приветствия от името на Негово Светейшество патриарх Неофит и на 

председателя на Народното събрание Михаил Миков. 

Темата на генералната асамблея на организацията е „Парламентарната демокрация 

и християнството: православни ценности и значение“. Изказване по основната тема на 

форума ще направи заместник-ръководителят на българската делегация Пламен Славов. 

Преди официалното откриване на 21-ата Генерална асамблея на 

Интерпарламентарната асамблея на православието представителите на организацията 

присъстваха на Третия форум по демокрация на тема „Новите аспекти на парламентарния 

диалог днес“, който се провежда в руската столица. 

 

 

 

 

 

Предстоящи събития  
 

01/07/2014 

16:50 Среща на председателя на Народното събрание Михаил Миков с президента на 

Република Молдова Николае Тимофти  

 

01/07/2014 

Хорът на Колежа по изкуствата на Намибия ще изнесе концерт „Африкански гласове” в 

зала „Света София” на Народното събрание  

 
 

 

Новини от България свързани с ЕС 
 

 

Съветват България да номинира Кристалина 

Георгиева за поста на Аштън 

 

Посланиците на няколко западни държави дадоха 

индикации, че страните им подкрепят Кристалина 

Георгиева, българският комисар по хуманитарната 

помощ, да бъде номинирана за следващия изпълнителен 

орган на ЕС, включително че може да получи поста комисар по външните отношения, 

понастоящем заеман от Катрин Аштън, съобщава EurActiv, цитиран от агенция "Фокус". 

Постоянни представители в ЕС се ангажираха в безпрецедентно лобиране за 

Георгиева, да бъде номинирана за комисар, според дипломатически източник. В 

допълнение „малка, но важна страна” също придава тежест – Люксембург, родина на 

Жан-Клод Юнкер, който се очаква да бъде следващия председател на Европейската 

комисия, заменяйки Жозе Барозу. 

„Юнкер ще е много щастлив да получи обаждане от българския премиер”, твърди 

дипломат. 

Проблемът изглежда е, че правителството на България не е взело решение за 

номинацията за следващия комисар. Правителството на Пламен Орешарски е близо до 

падането от власт. 

http://www.parliament.bg/bg/calendar/#8981
http://www.parliament.bg/bg/calendar/#8981
http://www.parliament.bg/bg/calendar/ID/859
http://www.parliament.bg/bg/calendar/ID/859
http://www.parliament.bg/bg/calendar/ID/859
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Президентът и лидерът на ГЕРБ подкрепят Георгиева за нов мандат в ЕК. 

Изданието обаче посочва, че премиерът Орешарски се готви да номинира за комисар 

министъра на правосъдието Зинаида Златанова. 

 

 

Източник: europе.bg 

 

 

  

Новини от европейските институции  

Събития от изминалата седмица в европейските институции 

 
Седмицата в Европейския парламент  

 

 

Предизвикателствата в енергийната област пред Европейския 

съюз 

 

Цената на енергията, мерките за намаляване на потреблението 

й и борбата с промените в климата ще бъдат важни теми в дневния 

ред на Европейския парламент през следващите месеци и години. 

Тези въпроси ще бъдат разисквани и на срещата на върха на 

държавните ръководители в ЕС на 26-27 юни 2014 г. - по време на 

седмицата, посветена на устойчивите източници на енергия и 

отбелязвана със стотици събития в цяла Европа.  

На 28 май 2014 г. Комисията представи план за намаляване на енергийната 

зависимост на ЕС, който подлежи на разглеждане и гласуване от новия Парламент. 

Основните цели в стратегията на Комисията са намаляването на потреблението на 

енергия, диверсификацията на източниците и доставчиците на енергия и подобряването 

на производството и на сътрудничеството между правителствата в ЕС. 

На 22 януари 2014 г. Комисията предложи формулирането на нови цели в областта 

на климата и енергетиката до 2030 г. Те включват намаляване с 40% на емисиите 

въглероден диоксид спрямо нивото от 1990 г., както и нарастване на дела на енергията 

от възобновяеми източници до 27% от цялата консумирана енергия в Европа. Очаква се 

до средата на юли да бъде обявена и нова цел в областта на енергийната ефективност. В 

отговор на тези предложения Парламентът призова през февруари за намаление с 40% 

на енергийното потребление спрямо референтните прогнозни нива и настоя целите да 

имат задължителен характер. 

Парламентът също така ще продължи да работи по законодателство, ограничаващо 

използването на хранителни култури за производството на горива и насърчаващо 

преминаването към нови източници на биогорива, например отпадъците 
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Джани Питела на срещата на върха: „Европейските 

избори са повратна точка за ЕС“ 

 

Европейските избори през май са повратна точка за 

ЕС, тъй като на тях за пръв път основните европейски 

партии представиха свои кандидати за шеф на Комисията, 

заяви изпълняващият длъжността председател на ЕП 

Джани Питела пред Европейския съвет на 27 юни 2014 г. 

„Процесът на издигане на водещи кандидати даде повече дълбочина на един 

общоевропейски дебат за европейските въпроси“, посочи той. „Несъмнено чрез този 

процес Европейският съюз стана по-близък на гражданите, по-прозрачен и по-

демократичен.“  

Г-н Питела призова държавните ръководители в Европа да номинират Жан-Клод 

Юнкер да оглави Комисията, тъй като той е бил кандидатът на политическото семейство, 

спечелило най-много гласове на изборите. 

На 26 юни 2014 г. държавните и правителствените ръководители в ЕС отбелязаха 

стогодишнината от началото на Първата световна война с посещение на белгийския град 

Ипър, в околностите на който са водени някои от най-кръвопролитните сражения в 

периода 1914-1918 г. В речта си на следващия ден г-н Питела подчерта колко далече е 

стигнала Европа в сравнение с мрачните дни на началото на войната. „Моменти като този 

ни напомнят за историческото значение, смисъла на съществуването на европейската 

интеграция – постижение, което днес е заплашено и което ние сме призвани да защитим 

заради децата си.“ 

Изпълняващият длъжността председател на ЕП прикани европейските 

ръководители да вземат мерки по въпроси като имиграцията, защитата на личните данни 

и стимулирането на икономическия растеж. Той припомни, че много страни в ЕС все още 

страдат от висока безработица и че са нужни още стъпки за реформи на вземането на 

решения в икономическата област на европейско ниво, за да се осигурят демократична 

отчетност и участие на Европейския парламент. 

Г-н Питела също така приветства подписването на споразумения за асоцииране с 

Украйна, Молдова и Грузия и призова за стратегически преглед на програмата за 

партньорство с източните съседи на ЕС, както и на отношенията с Русия. 

 

 

 

Източник: страницата на Европейския парламент 
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Седмицата в Съвета  

 

Съветът постигна политическо споразумение по техническия стълб на четвъртия 

железопътен пакет 

 

На заседанието си от 5—6 юни 2014 г. в Люксембург Съветът обсъди и одобри 

множество въпроси в областта на транспорта и телекомуникациите, като постигна и 

политическо споразумение по техническите елементи на четвъртия железопътен пакет и 

по размера на камионите  

Четвърти железопътен пакет 

Министрите постигнаха политическо споразумение по 3 законодателни акта, които 

съставляват „техническия стълб“ на четвъртия железопътен пакет. Този технически стълб 

включва проекти за директиви относно оперативната съвместимост и безопасността на 

европейския железопътен транспорт и проект за регламент относно Агенцията за 

железопътен транспорт на Европейския съюз. 

Приключването на техническия стълб ще увеличи икономиите от мащаба за 

железопътните предприятия в рамките на ЕС, ще намали административните разходи и 

ще ускори процедурите. Това следва да спомогне и за избягване на каквато и да е 

дискриминация при издаването на сертификати за безопасност и разрешения за возила. 

Предложенията трябва да бъдат одобрени от Европейския парламент и от Съвета. 

Размер на камионите 

Съветът постигна политическо споразумение по актуализираните правила за 

максималната маса и размери на тежкотоварните автомобили, автобусите и 

туристическите (междуградски) автобуси. Предложената нова директива има за цел да 

актуализира сегашните правила, за да се подобрят аеродинамичните характеристики, 

горивната ефективност и пътната безопасност на превозните средства. 

По-специално, предложените промени ще позволят към превозните средства да се 

прикачват задни дефлектори, а предната им част да бъде с по-аеродинамична 

конструкция. Новата конструкция на кабината на камионите ще подобри полето на 

видимост на водачите, както и безопасността за тях и за останалите участници в пътното 

движение. Използването на предложените нови зона на отклонение и променяща 

формата си зона също ще намали значително силата на сблъсъка при челен удар. 

В одобрения от Съвета текст се насърчава и използването на чисти горива, като за 

задвижваните от алтернативни горива превозни средства се разрешава 1 тон 

допълнителна маса. 

Съобщение за печата: Съветът постигна политическо споразумение по 

оперативната съвместимост и безопасността на железопътния транспорт и по Агенцията 

за железопътен транспорт на Европейския съюз.  

Съобщение за печата: Съветът съгласува позицията си по размера на камионите  

Други въпроси от дневния ред 

На 5 юни 2014 г. Съветът разгледа редица други въпроси в областта на 

транспорта, включително следните: 

актуалното състояние на предложения регламент относно нови правила за достъпа 

до пазара на пристанищните услуги и финансовата прозрачност на пристанищата 

напредъка по предложената актуализация на правилата за правата на пътниците 

във въздушния транспорт в ЕС 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/trans/143080.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/trans/143080.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/trans/143080.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/trans/143084.pdf
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средносрочния преглед на морската транспортна политика на ЕС до 2018 г. и 

перспективи за 2020 г. 

На 6 юни 2014 г. Съветът насочи вниманието си към въпроси в областта на 

телекомуникациите. По-конкретно, министрите обсъдиха: 

напредъка по проекта за директива за мрежова и информационна сигурност, която 

има за цел да осигури високо равнище на киберсигурност в рамките на ЕС 

актуалното състояние на предложението за изменение на регулаторната рамка на 

ЕС в областта на телекомуникациите, известно като „пакета за телекомуникациите“. 

Представена беше и работната програма на Съвета по време на предстоящото 

италианско председателство. 

Съобщение за печата: Заключения на Съвета относно средносрочния преглед на 

морската транспортна политика на ЕС до 2018 г. и перспективи за 2020 г.  

 

 

 

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. 

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. 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/trans/143092.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/trans/143092.pdf
http://www.elections2014.eu/bg
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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 

 

 

Новини от Европейската комисия 

 

Как може да се подобри снабдяването с 

питейна вода в ЕС? - 25/06/2014 
 
 

ЕС иска да узнае мнението ви как може да се 

подобри снабдяването с питейна вода в Европа, за 

да се гарантира достъп на всички до чиста и 

безопасна вода на приемлива цена? 

Обществената консултация включва следните 

въпроси: 

 

качество на водите; 

основни заплахи за чистотата на водата; 

нуждае ли се обществеността от по-добра информация за питейната вода. 

Консултацията се организира в отговор на кампанията Right2Water, която е 

европейска гражданска инициатива. Европейските граждански инициативи дават 

възможност на гражданите да призоват ЕС да предложи законодателство по определен 

въпрос. След това Съюзът трябва да посочи какво смята да предприеме. 

Right2Water беше изпратена през декември 2013 г. с подкрепата на 1,6 млн. души. 

В инициативата ЕС се призовава 

да гарантира, че всички живеещи в Европа се ползват от правото на вода и 

санитарно-хигиенни условия; 

да положи повече усилия за постигане на всеобщ достъп до чиста и безопасна 

вода; 

да гарантира, че водоснабдяването и управлението на водните ресурси не 

подлежат на правилата на вътрешния пазар, тоест, че местните органи могат да избират 

начина на предоставяне на услуги в сферата на водоснабдяването. 

Обществената консултация, в която можете да участвате до 15 септември 

2014 г., е част от реакцията на ЕС на тази инициатива. Чрез нея ще бъдат събрани 

мненията на граждани и на участници в управлението на водоснабдяването, за да се 

оцени какви подобрения са необходими. 

Други ангажименти, които ЕС е поел в отговор на Right2Water: 

по-голяма прозрачност по отношение на доставчиците на услуги в сферата на 

водоснабдяването; 

полагане на повече усилия, за да се гарантира, че националните правителства 

прилагат правилно правото на ЕС за водата и санитарно-хигиенните условия. 

http://gr2014.eu/de/
http://gr2014.eu/de/
http://gr2014.eu/
http://gr2014.eu/
http://gr2014.eu/
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9bf48961-b030-11e3-86f9-01aa75ed71a1.0022.01/DOC_1&format=PDF
http://ec.europa.eu/environment/consultations/water_drink_en.htm
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Водата е човешко право  

Достъпът до безопасна питейна вода е признат за човешко право както от ООН, 

така и от ЕС. За да се изпълни това задължение, водата трябва да бъде на достъпна цена, 

физически достъпна за всички и с добро качество. 

ЕС вече е определил високи стандарти за качество на водата в Европа и 

предоставя финансова помощ за разширяване на водната инфраструктура в европейските 

страни, като по този начин подобрява достъпа до вода. 

От 2007 г. Съюзът е вложил и 2,5 млрд. евро в проекти в областта на водите и 

санитарно-хигиенните условия в развиващите се страни. 

Right2Water – допълнителна информация 

Споделете мнението си – участвайте в консултацията   

Директива на ЕС за питейната вода — преглед 
 
 
 
 

Източник: страницата на Европейската комисия 
 

 

 

Документи на Европейската комисия 
 

Документи на ЕК и Съвета получени в периода 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 

SWD(2014) 
184 

17/06/2014 

http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9bf48961-b030-11e3-86f9-01aa75ed71a1.0022.01/DOC_1&format=PDF
http://ec.europa.eu/environment/consultations/water_drink_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/legislation_en.html
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/
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Съвета относно разпространението с търговска цел на спътникови данни от наблюдение на 
Земята - {COM(2014) 344 final}{SWD(2014) 185 final} 

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 

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 

3328-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Селско стопанство и рибарство) - 
Дата: 14 юли 2014 г. Час: 10,00 ч. Място: СЪВЕТ СГРАДА „JUSTUS LIPSIUS“ Rue de la Loi, 175, 
1048 BRUXELLES 

3344/14 27/06/2014 

11348/14 11348/14 27/06/2014 

11418/14 11418/14 27/06/2014 

10877/14 10877/14 26/06/2014 

11359/14 11359/14 26/06/2014 

10226/14 10226/14 26/06/2014 

11278/14 11278/14 25/06/2014 

11268/14 11268/14 24/06/2014 

11297/14 11297/14 24/06/2014 

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 

11197/14 11197/14 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 

3105/14 18/06/2014 

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/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22744/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22745/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22714/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22714/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22714/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22726/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22726/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22726/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22726/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/22831/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/22831/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/22831/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/22832/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/22839/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/22829/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/22834/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/22845/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/22835/
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„KIRCHBERG“ 4, Place de l'Europe 1499 — LUXEMBOURG 

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 

10870/14 10870/14 13/06/2014 

 

 

 

Актове, публикувани в Официален вестник на 
Европейския съюз 
 

Date L (Legislation) C (Information and Notices) 

28/06/2014 L190 L191 C200 

27/06/2014 L188 L189 C198 C199 

26/06/2014 L186 L187 C196 C197 

25/06/2014 L184 L185 C195 C195A 

24/06/2014 L183 C193 C194 

 

 
 

 
 
 

 
 

           Народно събрание 
  Дирекция „Законодателна 

дейност” 
      eubulletin@parliament.bg 

vesna@parliament.bg 
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