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Тема на седмицата 
 

 

 

Кралят на Йордания: Няма 
да позволим на 

терористите да отвлекат 
нашата вяра 

 
Йорданският крал Абдула II 

призова мюсюлманите да се включат в 

борбата с групировката „Ислямска 

държава“ по време на реч в Европейския 

парламент на 10 март 2015 г. Той заяви, 

че действията на терористите влизат в 

противоречие с основни ислямски 

ценности като милосърдието, мира и толерантността. „Тези терористи направиха 

мюсюлманите по света най-голямата си цел“, посочи крал Абдула II. „Ние няма да им 

позволим да отвлекат нашата вяра“.  

Йорданският монарх подчерта, че диалогът и уважението са пътят към изграждане 

на обединено общество: „Да атакуваш и да изолираш другите, да обиждаш останалите 

народи, тяхната вяра и убеждения – това не е пътят напред. Бъдещето е в единението и в 

уважението, не в разделението и стереотипите.“ 

Крал Абдула II призова също така за политическо решение на палестинския 

конфликт и обърна внимание, че около 1,4 милиона сирийски бежанци са намерили 

подслон в неговата страна. „Това е повече като еквивалент, отколкото ако Франция 

приеме цялото население на Белгия“, посочи той. „Моята малка страна сега е третата в 

света с най-много приети бежанци и аз благодаря на всички вас, които ни помагате да 

изпълним своя глобален дълг“. 

 

 

 

 

 

 

 

Източник: страницата на Европейския парламент 
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Събития в Народното събрание 

Събития от изминалата седмица 
 

 

 
 

 

 

Председателят на Народното събрание Цецка Цачева и народни представители 

присъстваха на представянето на мемоарната книга на бившия председател на 

Европейския парламент д-р Ханс-Герт Пьотеринг 

 

 

Цецка Цачева и народни представители присъстваха на представянето на 

мемоарната книга на бившия председател на Европейския парламент д-р Ханс-Герт 

Пьотеринг. 

Книгата на видния политика „За наше щастие обединени. Моят Европейски път" 

разказва за срещите на Пьотеринг с известни личности в периода, в който е бил 

председател на Европейския парламент. 

Ханс-Герт Пьотеринг е германски политик от консервативния 

Християндемократически съюз, председател на Европейския парламент от януари 2007 до 

юни 2009 г. 
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Предстоящи събития  
 

17/03/2015 

13:00 Заседание на Временна комисия за проучване на финансовото състояние на 

пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях универсални и 

професионални пенсионни фондове и прилагането на регулаторната рамка  

17/03/2015 

14:30 Заседание на Комисия по бюджет и финанси  

17/03/2015 

15:30 Заседание на Постоянно действаща подкомисия по усвояването на средствата от 

Европейския съюз към Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските 

фондове  

18/03/2015 

09:00 Пленарно заседание  

18/03/2015 

14:00 Заседание на Комисия по икономическа политика и туризъм  

18/03/2015 

14:00 „Туристически сезон 2015 – перспективи, проблеми и решения“ ще е темата на 

заседание на Комисията по икономическа политика и туризъм  

18/03/2015 

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

18/03/2015 

14:30 Заседание на Комисия по външна политика  

18/03/2015 

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

18/03/2015 

14:30 Заседание на Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта  

18/03/2015 

15:00 Заседание на Комисия по труда, социалната и демографската политика  

18/03/2015 

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

фондове  

18/03/2015 

15:30 Заседание на Комисия по земеделието и храните  

18/03/2015 

16:00 Заседание на Временна анкетна комисия за проверка и оценка на състоянието на 

енергетиката в Република България към 31.01.2015 г.  

18/03/2015 

16:00 Заседание на Комисия по политиките за българите в чужбина  

 

 

 
 

 

 

http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2395/sittings/ID/7340
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2395/sittings/ID/7340
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2395/sittings/ID/7340
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2330/sittings/ID/7333
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2385/sittings/ID/7337
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2385/sittings/ID/7337
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2385/sittings/ID/7337
http://www.parliament.bg/bg/plenaryprogram/ID/839
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2328/sittings/ID/7334
http://www.parliament.bg/bg/calendar/#9410
http://www.parliament.bg/bg/calendar/#9410
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2335/sittings/ID/7348
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2333/sittings/ID/7344
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2342/sittings/ID/7341
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2339/sittings/ID/7331
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2337/sittings/ID/7336
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2347/sittings/ID/7335
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2347/sittings/ID/7335
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2336/sittings/ID/7332
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2396/sittings/ID/7338
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2396/sittings/ID/7338
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2400/sittings/ID/7346
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Годишна работна програма   

 

 

 

Работна програма на Комисията за 2015 г. - Ново начало 

 

 

 

Новини от България свързани с ЕС 
 

Светът да подходи отговорно към действията си за 

намаляване на риска от бедствия, призова 

Кристалина Георгиева 

 

Светът има нужда от универсална рамка за 

намаляване на риска от бедствия, към която всички да 

подходят отговорно, коментира заместник-председателят 

на Европейската комисия Кристалина Георгиева от 

трибуната на Третата световна конференция на ООН за 

намаляване на риска от бедствия, съобщават от ЕК. 

Документът трябва ясно да илюстрира ангажимента 

на международната общност към управление на риска и да 

подкрепя най-уязвимите членове на обществото. Не на 

последно място, нужно е по-ефективно използване на средствата, тъй като всяко евро, 

инвестирано в превенция, спестява между четири и седем евро за справяне с 

последствията от бедствията, когато те настъпят. 

Кристалина Георгиева призова още за по-голям ангажимент към прилагане на 

приетите правила на практика, интегриране на мерки за управление риска от бедствия 

във всички политики, както и въвличане на обществото като цяло в работата по 

намаляване на риска от бедствия. 

Третата световна конференция на ООН за намаляване на риска от бедствия има за 

цел да приеме документ, който да наследи Рамката за действие Хиого 2005-

2015. Форумът се провежда в японския град Сендай от 14 до 18 март 2015 г. Кристалина 

Георгиева е начело на делегацията на Европейския съюз на събитието заедно с 

европейския комисар за хуманитарна помощ и реакцията при кризи Христос Стилианидис. 

В събота, 14 март 2015 г. тя участва в церемония за засаждане на фиданки, която 

се проведе по инициативи на деца и ученици от местните училища. Фиданките 

символизират усилията на международната общност за справяне с бедствията. Докато се 

грижат за дърветата, младите хора ще помнят уроците на историята, ангажиментите, 

поети в Сендай, и ще се стремят към по-добро бъдеще за човечеството.   

Г-жа Георгиева участва и в дискусия, посветена на приноса на жените-лидери за 

намаляване риска от бедствия. В специалния панел тя коментира, че по-големият брой 

жени на лидерски позиции променя обществото ни към по-добро. 

В неделя сутрин тя беше един от гостите на закуска, организирана от генералния 

секретар на ООН Бан Ки Муун, която събра всички лидер на световната организация в 

борбата за намаляване на риска от бедствия.  Г-жа Кристалина Георгиева е един от 

http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23664/
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тримата Глобални лидер на световната организация в борбата за намаляване на риска от 

бедствия. Тя е носител на тази титла редом с президента на Финландия (2000 – 2012 г.) 

Тария Халонен и президента на Индонезия (2004 – 2014 г.) Сусило Бамбанг Юдойоно. 

В рамките на събитието Кристалина Георгиева се срещна с Хелън Кларк (Програма 

на ООН за развитие), Ертарин Казън (Световната продоволствена програма на ООН), 

Маргарет Валстрьом, специален представител на ООН за намаляване на риска от 

бедствия. 

В настоящия състав на Европейската комисия тя отговоря за бюджета и човешките 

ресурси, но в периода 2010 – 2014 г. беше комисар за реакция при кризи и 

координираше, често лично и на място, помощта на ЕС за поразени от бедствия райони 

във всички краища на света. 

Делегацията на ЕС за световната конференция начело с г-жа Георгиева и г-н 

Стилианидис включва още четирима депутати в Европейския парламент и над 35 

представители на службите на ЕК с отношение към борбата с бедствията. 

Третата световна конференция на ООН за намаляване на риска от бедствия в 

Сендай се провежда само няколко дни след 4-тата годишна от тежкото земетресение, 

последвано от мощно цунами, което разруши голяма част от източното крайбрежие на 

Япония и причини аварията в АЕЦ "Фукушима". Преди няколко месеца се навършиха и 10 

години от катастрофалното цунами в Индийския океан, което опустоши огромна част от 

крайбрежието на Индонезия, Тайланд, Шри Ланка и Индия. 

 

 

Източник: Europe.bg 

 

 

  

Новини от европейските институции  

Събития от изминалата седмица в европейските институции 

 
Седмицата в Европейския парламент  

 

Политиката на ЕС спрямо съседните страни: Не 

трябва да забравяме ценностите си 

 
Европейската политика за съседство бе 

разработена за укрепване на връзките със страните на 

изток и на юг от ЕС и за подкрепа на реформите в тях. 

Събитията в последните години изискват 

преразглеждане на подхода и затова Комисията започна 

консултация, включително с партньори от самите 

съседни страни. 

Комисията по външни работи на ЕП дискутира инициативата с комисар Йоханес 

Хан на 9 март 2015 г. Разговаряхме с Едуард Кукан (ЕНП, Словакия), който подготвя 

доклад на ЕП относно консултацията.  

Целта на политиката за съседство бе да се изгради зона на просперитет и 

стабилност на нашите граници. Сега обаче Либия, Сирия и Украйна са в криза. Проваля 

ли се ЕС в политиката си спрямо съседите? 

Не смятам, че ЕС се провали. Вярно е, че положението в някои съседни страни е 

драматично, но политиката за съседство е дългосрочна и ние трябва да се съсредоточим 
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върху основната цел – да изградим проспериращи, сигурни и демократични съседни 

страни, което би било от полза и за ЕС. 

С оглед на засиления натиск на Русия в страните на изток от ЕС как трябва да 

изглеждат целите на нашата нова политика за съседство след края на извършвания 

преглед? 

Русия е много активна и причинява проблеми в Източна Украйна. По принцип не 

смятам, че е добре да се съревноваваме с другите за страните около ЕС. Трябва да 

налагаме идеите, върху които е основан ЕС – демокрацията, грижата за правата на 

човека и т.н. 

Това, което научихме в отношенията си в последно време с Русия е, че за нас най-

важното е да не забравяме ценностите и принципите си. В това отношение ние трябва да 

въведем нови мерки и инструменти за отношенията със съседните страни и за онези 

страни, които биха се опитали да се намесят в района. 

Страни като Армения, Мароко и Сирия имат различни стремежи, ценности и 

интереси. Може ли да се очаква една обща политика за съседство да е по мярка за всички 

страни в нашия заден двор? 

Това е много важен въпрос и той ще бъде предмет на започващите дискусии и 

консултации. Ние разбрахме, че трябва да отчитаме разликите между страните и да 

прилагаме специфичен подход към всяка една от тях. Някои биха искали по-тесни връзки 

с ЕС, други много по-свободни отношения. 

Мисля, че е в наш интерес да поддържаме и развиваме отношения с всички тези 

страни, но трябва да бъдем по-прагматични и да уважаваме различията в степента на 

техния интерес. Според мен отговорът е запазване на общата политика, но разработване 

на много инструменти, които да отразяват различното положение в тези страни. 

 

 

 

 

Марк Тарабела: „Мъжете и жените не са еднакви, но 

трябва да имат еднакви права“ 

 

Всяка година комисията по права на жените в 

Европейския парламент подготвя доклад за напредъка в 

постигането на равенство между половете. На 9 март 2015 г. 

докладът за резултатите през 2013 г. беше обсъден в пленарна 

зала, а на 10 март 2015 г. - подложен на гласуване. 

Разговаряхме за проблемите в тази област с автора на доклада Марк Тарабела 

(С&Д, Белгия).  

Какво е положението в ЕС днес по отношение на равенството на половете? Вие 

бяхте докладчик за напредъка през 2009 г., какво се е променило от тогава? 

Има напредък, но той е твърде бавен. Ако продължаваме така, няма да премахнем 

разликата в заплащането преди 2084 г. От последния ми доклад преди пет години нивото 

на заетост на жените в Европа е нараснало от 60% на 63%, което не е достатъчно. 

Трябва да обърнем повече внимание и на качеството на работните места – все 

повече жени са на несигурни постове, на непълен работен ден или на временни договори. 

Кои са основните проблеми, които следва да бъдат решени? 

Премахването на насилието спрямо жените трябва да бъде приоритет. Трябва да 

има специална година, посветена на борбата с насилието. Това би било символично, но е 

важно да говорим за това, тъй като в много страни все още е табу. 

Таванът в кариерното израстване все още е реалност, особено когато говорим за 

квоти за жени в търгуваните на борсата дружества. Можем да говорим за това в 

продължение на 30 години, но за да има промени, ни трябват задължителни правила. 
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Трябва също така да се борим със стереотипите от много ранна възраст и да 

ратифицираме Истанбулската конвенция срещу насилието спрямо жените. 

Що се отнася до сексуалните и репродуктивни права, докладът не се обявява за 

или против абортите. Става въпрос за равенство и за правото да вземеш решение, което е 

основно право. 

Вие сте един от малкото мъже в комисията по права на жените. Каква е ролята на 

мъжете за равенството между половете, готови ли са те да приемат промени? 

Няма достатъчно мъже, които са готови да работят по този проблем. Има много 

стереотипи за мъжете, които се борят за равенство на половете. Ние трябва да променим 

начина си на мислене. Смятам, че равенството на половете е равенство на правата и на 

достъпа. Мъжете и жените не са и никога няма да са еднакви, но те трябва да имат 

еднакви права. 

Още по темата: 

Необходими са повече усилия за равенството между половете 

 

 

 

Депутатите слагат край на непрозрачните такси при разплащането с карти 

 

Таксите, които банките начисляват на търговците при трансакции с дебитни и 

кредитни карти, ще бъдат ограничени с общи правила, валидни за целия ЕС, според 

законодателството прието от Парламента днес. Ограничението, което ще се прилага както 

за трансграничните, така и за националните картови плащания, следва да доведе до 

намаляването на разходите за картодържателите.  

За трансграничните трансакции с дебитни карти договореното ограничение е на 

стойност 0,2% от стойността на сделката. 

По настояване на Парламента същият таван от 0,2% ще важи и за вътрешни 

разплащания след преходен период от 5 години, в рамките на който държавите членки 

могат да ограничават средната претеглена цена на всички вътрешни трансакции в 

рамките на дадена картова схема до 0,2%. 

За по-малки национални трансакции с дебитна карта страните членки могат също 

така да определят максимална фиксирана такса от €0,05 на сделка след петгодишен 

преходен период. 

За трансакции с кредитни карти таксите ще бъдат ограничени до 0,3% от 

стойността на сделката и страните членки могат да определят по-ниска такса за 

вътрешните разплащания с кредитни карти. 

Търговците и картодържателите следва да се възползват от по-ниските такси 

Понастоящем търговците често са задължени да приемат всички карти при 

условията, поставени от компаниите, издали картите. Съгласно новите правила 

търговците, които избират картова платежна схема, ще трябва да приемат само карти, 

включени в тази схема, които са предмет на посочените правила за ограничение. Ако 

търговците установят тази практика, може да се окаже, че те приемат по-малко видове 

карти, но таванът на таксите следва да води до по-ниски разходи както за търговците, 

така и за купувачите. 

Изключения: корпоративни карти и „тристранни“ схеми  

Новите правила няма да се прилагат по отношение на т.нар. тристранни картови 

схеми като например Diners и American Express (при които участва само една банка), при 

условие че картата е издадена и се обработва по същата схема. За търговските карти, 

използвани само за плащане на бизнес разходи, тези правила също няма да важат. 

След три години правилата ще се прилагат и за тристранните картови схеми, които 

лицензират други оператори да издават карти и по този начин да заобикалят закона, като 

де факто функционират като четиристранни картови схеми. 

http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/content/20150306IPR31740/html/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%81%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5-%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5
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Правилата за таван на таксите не засягат тегленето на пари в брой от банкомати. 

Следващи стъпки 

След като се гласуват от Парламента правилата трябва да бъдат официално 

одобрени от Съвета. Те ще влязат в действие шест месеца след влизането в сила на 

законодателството. 

 

 

 

Напредъкът на Западните Балкани към европейска интеграция: статистически 

данни 

 

За повече информация ТУК 

 

 

Интеграцията на Косово: „ЕП трябва да продължи натиска за визова 

либерализация“ 

 

За повече информация ТУК 

 

 

Парламентът призовава за строги мерки срещу сексуалната злоупотреба с деца 

 

В резолюция, приета в сряда, 11 март 2015 г. Парламентът призовава за по-

нататъшни усилия за разследване на сексуалното малтретиране на деца в интернет, за 

преследване на извършителите на престъпленията, за защита на децата жертви и 

премахването на незаконното съдържание в интернет. Депутатите подчертаха, че 

продължаващата реформа на правилата на ЕС за защита на данните съдържа изменения 

за по-добра защита на правата на децата в интернет. Повече от 80% от жертвите са под 

10-годишна възраст.  

Необходим е цялостен подход за борба със сексуалната експлоатация на деца и 

изображенията със злоупотреби с деца. Той трябва да обхваща разследването на 

престъпленията, съдебното преследване на извършителите на престъпленията, защитата 

на децата жертви и превантивни мерки, се посочва в резолюцията, приета с 606 гласа 

„за“, 4 „против“ и 67 „въздържал се“. В призива за действие на Парламента се посочва, 

че: 

всяко незаконно съдържание трябва да бъде незабавно отстранено и докладвано 

на правоприлагащите органи. Депутатите подчертават ролята на ИКТ индустрията, 

доставчиците на интернет услуги и компаниите за хостинг услуги при осигуряването на 

бързо и ефективно отстраняване „по искане на отговорния правоприлагащ орган“; 

На Европол и националните правоприлагащи органи трябва да бъдат предоставени 

необходимите средства, човешки ресурси, правомощия за разследване и технически 

възможности за „сериозно и ефективно съдебно преследване, разследване и възбуждане 

на наказателно преследване срещу извършителите“; 

трябва да се развиват нови високотехнологични възможности, за да се отговори на 

предизвикателствата за анализиране на огромни количества изображения с детска 

порнография, включително материали, скрити в т.нар. тъмна мрежа, чиито сайтове се 

използват за незаконни дейности; 

личните данни на децата в интернет трябва да бъдат надлежно защитени и 

малките потребители трябва да бъдат информирани по лесен и подходящ за тях начин за 

рисковете и последствията от използването на техните данни в интернет. Настоящата 

реформа за защитата на данните ще включи важни изменения с цел по-добра защита на 

правата на децата в мрежата, подчертаха депутатите; 

http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/content/20150309STO32486/html/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8A%D0%BA%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D1%8A%D0%BC-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/content/20150310STO33146/html/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%E2%80%9E%D0%95%D0%9F-%D1%82%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%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%E2%80%9C
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разяснителните кампании за отговорно поведение в социалните мрежи и 

програмите за превенция  на сексуалното насилие в интернет следва да подпомогнат 

децата, техните родители и учители в разбирането и справянето с рисковете в мрежата. 

Трябва да бъдат открити горещи линии, които да дадат възможност на децата да 

споделят анонимно за упражненото насилие; 

страните членки, които все още не са транспонирали директивата от 2011 г. 

относно борбата със сексуалното насилие, сексуалната експлоатация на деца и детската 

порнография, включително и България, са призовани да го направят (Въпреки че 19 

държави са декларирали пълно транспониране на директивата, все още повече от 

половината страни членки не са я приложили в цялост). 

Международният проблем се нуждае от международно решение 

Международното сътрудничество и транснационалните разследвания трябва да се 

увеличат, тъй като тези престъпления обхващат стотици страни с различни юрисдикции и 

правоприлагащи органи. Депутатите приветстват съвместната инициатива на ЕС и 55 

държави за формиране на Световен съюз за борба срещу сексуалните посегателства над 

деца в интернет. Той си поставя за цел спасяването на повече жертви, гарантиране на 

по-ефективно съдебно преследване, повишаване на осведомеността и намаляване на 

общото количество материали с детска порнография на разположение в мрежата. 

 

 

Eвропейски семестър 2015: икономически и социални препоръки 

 

Парламентът подкрепи в сряда, 11 март 2015 г. подхода на Европейската комисия 

за стимулиране на растежа и работните места след дебат за координацията на 

икономическите политики на страните членки през 2015 г. в рамките на т. нар. 

Европейски семестър. В дискусията участваха заместник-председателят на ЕК Валдис 

Домбровскис и еврокомисарите Мариан Тейсен (социални въпроси) и Елжбиета 

Биенковска (вътрешен пазар, малки и средни предприятия).  

Икономическите политики на комисията бяха разгледани от три различни ъгъла, 

което доведе до три отделни резолюции, подготвени от различни комисии. И трите 

документа бяха одобрени с голямо мнозинство от членовете на ЕП. 

Годишен обзор на растежа 2015 

Парламентът подкрепи подхода на ЕК за растеж и възстановяване, организиран в 

три стълба - инвестиции, структурни реформи и благоприятстваща растежа фискална 

консолидация. Това стана с гласуването на резолюцията на комисията по икономически и 

парични въпроси на ЕП. 

„Реформите и фискалната консолидация са верният път да намалим безработицата 

и бедността в страните членки, най-засегнати от финансовата криза, и да помогнем на 

евро зоната да се върне към устойчив растеж“, заяви докладчикът Дариуш Росати (ЕНП, 

Полша). 

В резолюцията депутатите призовават за по-голямо участие на националните 

парламенти в преговорите по Европейския семестър, повече действия и по-силна 

национална ангажираност със специфичните за всяка държава препоръки, от които през 

2013 г. бяха реализирани едва 9%. 

Те също отправят препоръки за една по-конкурентоспособна и устойчива Европа, 

подготвена да издържи на бъдещи кризи, включително чрез стъпки за интегриране на 

капиталовите пазари, борба с данъчните измами и укриването на данъци, завършване на 

вътрешния енергиен пазар на ЕС и по-ефективно функциониране на пазарите на труда. 

Управление на единния пазар 

В резолюция за управлението на единния пазар, изготвена от Илдико Гал-Пелц 

(ЕНП, Унгария) за комисията по вътрешния пазар, депутатите отново призовават за по-

нататъшното интегриране на единния пазар в преговорите за Европейския семестър и 

приканват страните членки на ЕС да дадат възможност на ЕК да представи своите 
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препоръки за отделните държави в националните парламенти преди да бъдат одобрени от 

Съвета на министрите. 

„Управлението на единния пазар трябва да бъде подобрено, ако искаме да 

насърчим и улесним растежа, но също така и да служи като отправна точка за 

ангажимент за структурни реформи в страните членки“, заяви Гал-Пелц. 

Социалните въпроси и заетостта 

В резолюция за заетостта и социалните аспекти на Европейския семестър 

депутатите призовават за по-голяма гъвкавост в прилагането на реформите в страните 

членки в тежко финансово състояние, така че да се гарантира, че мерките за стабилност 

са съвместими с растежа, създаването на работни места и социалната държава. 

Резолюцията е изготвена от Серхио Гутиерес Прието (С&Д, Испания) за комисията 

по заетост и социални въпроси. 

Парламентът също така посочва, че реформите на трудовия пазар в много страни 

членки не са намалили несигурността по отношение на работните места. ЕП отбелязва, че 

43% от младите хора работят при несигурни условия, като например договори на непълно 

работно време или на принципа на фиктивната самостоятелна заетост. Депутатите 

препоръчват да се положат повече усилия за създаването на качествени работни места за 

младите европейци. 

„Европейският парламент подкрепя инвестициите и фискалната отговорност, но те 

трябва винаги да бъдат съвместими с икономическия растеж и създаването на достойни 

работни места, социалната отговорност и Европейския социален модел“, заяви г-н 

Гутиерес Прието. 

 

 

Депутатите изразиха опасения от поляризацията на Западните Балкани 

 

Оценявайки напредъка на реформите в Сърбия, Косово, Черна гора и Бивша 

югославска република Македония (БЮРМ) през 2014 г., Парламентът отбеляза в приети в 

сряда резолюции продължаващите проблеми с принципите на правовата държава, 

корупцията, дискриминацията, темповете на структурните реформи и поляризацията на 

политиката. ЕП приветства подновяването на преговорите на високо равнище между 

Прищина и Белград и посочи, че отношенията им трябва да бъдат напълно 

нормализирани.  

Сърбия - продължава по пътя към европейската интеграция  

В своята резолюция Парламентът приветства ангажимента на новото сръбско 

правителство към процеса на европейска интеграция и конструктивния му подход в 

отношенията със съседите. Въпреки това процесът на присъединяване трябва да бъде по-

всеобхватен и прозрачен, се посочва в резолюцията. Сърбия също така трябва да положи 

повече усилия, за да реформира съдебната система, да повиши прозрачността по 

отношение на собствеността на медиите и да засили своята решителност за 

синхронизиране на външната си политика и политиката за сигурност с тази на ЕС, по-

специално по отношение на Русия, посочиха депутатите. 

„2014 г. беше важна година за Сърбия, в която беше поставено началото на 

присъединителните преговори. Продължителността им ще зависи от способността на 

Сърбия да постигне устойчив напредък в ключови области като върховенството на 

закона, икономическото управление и нормализирането на отношенията с Косово. Убеден 

съм, че този напредък може и ще бъде отбелязан. Влакът от Белград е на път към 

Брюксел“, заяви докладчикът на ЕП за Сърбия Дейвид Макалистър (ЕНП, Германия). 

Косово - още работа след стагнацията 

Краят на шестмесечната политическа криза в Косово откроява спешната 

необходимост от потвърждаване на европейския курс и въвеждането на необходимите 

реформи, посочва ЕП. Върховенството на закона, независимостта на съдебната система и 

ефективните мерки за борба с корупцията трябва да са сред основните приоритети на 
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новото правителство, допълват депутатите. Парламентът призова Съвета да приеме в 

началото на 2015 г. решение за подписване на споразумението за стабилизиране и 

асоцииране с Косово. Това ще създаде мощен стимул за реформи. 

„Днешното гласуване с голямо мнозинство показва силна подкрепа за 

европейското бъдеще на Косово. ЕС трябва да ускори процеса на либерализиране на 

визовия режим за Косово, а правителството в Прищина трябва да предприеме конкретни 

мерки с цел да осигури на своите граждани добро бъдеще в страната им. Ние отново 

отправихме ясен призив към петте страни членки на ЕС, които имат възражения, да 

признаят държавата Косово“, заяви докладчикът Улрике Луначек (Зелени/ЕСА, Австрия). 

Черна гора - отговорен напредък 

Депутатите приветстваха напредъка на Черна гора и отбелязаха, че тя е 

единствената страна в региона, отворила и временно затворила преговорни глави, като 

същевременно подчертаха важността на процеса. Те приветстваха пълното привеждане 

на външната политика на Черна гора към принципите на общата външна политика и 

политиката на сигурност на ЕС, но посочиха, че все още е необходим напредък в борбата 

с корупцията, гарантирането на независимостта на съдебната система, както и на 

свободата на изразяване и на медиите. 

„Резолюцията отразява справедливо ситуацията в Черна гора, като изразява 

похвала за напредъка й, и предлага съвети за това къде е необходимо да се положат 

повече усилия. Ангажиментът на Черна гора към процеса на присъединяване към ЕС е 

силен и ще бъде важно да се запази вътрешнополитическата подкрепа. Достиженията на 

правото на ЕС определят високи критерии за членство, но според мен Черна гора остава 

на правилния път“, заяви докладчикът Чарлс Танок (ЕНП, Великобритания). 

Бивша югославска република Македония - необходимост от конструктивно 

политическо сътрудничество 

Членовете на ЕП призовават за девети път Съвета без отлагане да определи дата 

за започване на преговори със Скопие за присъединяване или има опасност да се 

подкопае доверието в политиката за разширяване на ЕС. 

Върховният представител за външната политика на ЕС трябва да излезе с нови 

инициативи, за да се сложи край на безизходицата по въпроса с името и да се улесни 

диалогът, който да сложи край на поляризирания политически климат в страната, заявиха 

депутатите. Правителството и опозицията трябва да обединят усилията си за ускоряване 

на европейския дневен ред и да гарантират конструктивно политическо сътрудничество, 

посочва Парламентът. 

„С днешния вот даваме пълна подкрепа за европейската перспектива на 

Македония. Крайно време е Съветът да даде зелена светлина за започване на преговори 

за присъединяване и за намиране на взаимно приемливо решение за Македония и Гърция 

по въпроса за името. Стабилността и просперитетът на Македония са в интерес и на 

нейните съседи и на Европа като цяло“, заяви докладчикът Иво Вайгл (АЛДЕ, Словения). 

Четирите резолюции бяха гласувани с вдигане на ръка. 
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Парламентът призова за международно разследване на убийството на Немцов 

 

Убийството на руския опозиционен лидер Борис Немцов изисква независимо 

международно разследване, заявиха депутатите в резолюция, гласувана в четвъртък, 12 

март 2015 г. 

„Това е най-значимото политическо убийство в съвременната руска история“, 

добавиха те, изразявайки притеснение, че пропагандата на Кремъл превръща Русия в 

„държава на репресии, на език на омразата и на страх“.  

Членовете на ЕП призоваха за независимо международно разследване на 

убийството на руския опозиционен политик Борис Немцов, който събираше доказателства 

за руска намеса във войната в Източна Украйна и беше убит само два дни преди да 

поведе протестна демонстрация. 

Те отдават дължимото на Немцов като човек, посветил живота си на една по-

демократична, просперираща и отворена Русия и на изграждането на силни партньорски 

отношения между Русия и нейните съседи. 

Депутатите осъдиха факта, че някои членове на ЕП и дипломати, които искаха да 

присъстват на погребението на Немцов, не бяха допуснати в Русия. 

Посока,обратна на демократизацията 

Русия се движи в посока, „обратна на действащата демокрация“, заявиха 

членовете на ЕП, които призовават Кремъл да спре „натиска, репресивните действия и 

заплахите“ срещу опозиционните лидери, гражданското общество и медиите, както и да 

освободи политическите затворници като украинската депутатка Надя Савченко и 

естонския полицейски служител Естон Кохвер. 

Депутатите осъдиха неуспеха на Русия да сътрудничи с международното 

разследване във връзка със свалянето на полет MH 17 на Малайзийските авиолинии над 

Украйна през юли 2014 година. 

Действията на ЕС трябва да са единни 

Депутатите изразиха подкрепата на Парламента за демократичните сили в Русия и 

призоваха Съвета да ангажира 28-те страни членки за по-силно и единно послание 

относно правата на човека и необходимостта да се сложи край на репресиите срещу 

свободата на словото и на събиранията в страната. Необходима е още по-силна програма 

и по-голямо финансиране в подкрепа на руското гражданско общество в Русия и 

окупирания Крим, добавиха депутатите. 

 

 

 

 

Мартин Шулц: „Общите военни сили са начин да намалим 

военните разходи“ 

 

 

За повече информация ТУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/content/20150310STO33150/html/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D0%A8%D1%83%D0%BB%D1%86-%E2%80%9E%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD-%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC-%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%E2%80%9C
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Демокрацията в действие: осем неща, които трябва да 

знаете за Европейския парламент 

 

В началото на процеса на европейска интеграция 

Парламентът беше по-скоро консултативен орган, но днес той 

има решаващо влияние върху почти цялото законодателство 

на ЕС. Той е единствената пряко избирана европейска 

институция и отразява политическото разнообразие в Европа и 

политическия избор на гласоподавателите. Представяме Ви накратко основните неща, 

които трябва да знаете относно ролята и начина на функциониране на ЕП.  

1)      Европейският парламент е съзаконодател: той решава съвместно с 

представителите на правителствата на страните от ЕС относно предложенията, които ще 

се превърнат в право на ЕС 

2)      Той се консултира и заседава редовно с националните парламенти в 

страните-членки 

3)      Парламентът има ключова роля относно европейския бюджет. Той решава 

заедно с правителствата за размера и разпределението на средствата и упражнява 

надзор от името на гражданите относно изразходването на парите 

4)      Регистърът на прозрачността, който се подкрепя от дълго време от 

Парламента, дава яснота кои лобисти се опитват да окажат влияние върху решенията на 

ЕС. 

5)      Депутатите в ЕП се избират пряко на всеки пет години от европейските 

граждани според изборните правила във всяка страна-членка. 

6)      Депутатите в Парламента са организирани по политически групи, не според 

националността си. 

7)      Парламентът последователно и активно защитава демокрацията и правата на 

човека по целия свят. Той изпраща наблюдатели на избори и присъжда ежегодната 

награда „Сахаров“ на борци за човешки права. 

8)      Парламентът работи на 24 езика, което позволява на гражданите лесно да 

следят какви решения се вземат от техните представители 

Повече информация за Парламента можете да намерите на нашата Интернет 

страница, както и на нашите профили в социалните медии. 

 

 

 

 

Източник: страницата на Европейския парламент 

 

 

 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/bg/00b3f21266/At-your-service.html.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/bg/00b3f21266/At-your-service.html.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/bg/00fd7b595a/Социални-медии.html
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Седмицата в Съвета  

 

Изявление на председателя Доналд Туск преди срещата му с президента на САЩ 

Барак Обама във Вашингтон 

 

За повече информация ТУК 

 

 

Финансиране на проекти: Съветът договаря преговорна позиция относно 

Европейския фонд за стратегически инвестиции 

 
На 10 март 2015 г. Съветът договори преговорната си позиция по предложението 

за регламент за Европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ). 

Това ще даде възможност на председателството, от името на Съвета, да започне 

преговори с Европейския парламент, веднага щом ЕП договори собствената си преговорна 

позиция. Целта е да се постигне цялостно споразумение до юни, което да даде 

възможност за нови инвестиции още към средата на 2015 г. 

ЕФСИ ще бъде създаден в рамките на Европейската инвестиционна банка чрез 

споразумение между Комисията и ЕИБ. Фондът ще подпомага проекти в широк кръг от 

области, включително транспорт, енергетика и широколентова инфраструктура, 

образование, здравеопазване, научни изследвания и рисково финансиране за МСП. Той 

ще е насочен към социално и икономически жизнеспособни проекти без предварително 

секторно или регионално разпределение, по-специално за преодоляване на 

неефективността на пазара. ЕФСИ ще бъде добавен към текущите програми на ЕС и 

традиционните дейности на ЕИБ и ще ги допълва. 

Финансиране 

Съветът постигна съгласие, че фондът ще бъде гарантиран с 16 млрд. евро от 

бюджета на ЕС и 5 млрд. евро от ЕИБ. За да се улесни плащането на възможни искания за 

изплащане на гаранции, ще бъде създаден гаранционен фонд, който постепенно ще 

достигне 8 млрд. евро (т.е. 50 % от общия размер на гаранционните задължения на ЕС) 

до 2020 г. 

В съответствие с предложението на Комисията финансирането от ЕС ще се осигури 

най-вече от преразпределянето на безвъзмездни средства от програмата „Хоризонт 2020“ 

(научни изследвания и иновации) и Механизма за свързване на Европа (транспорт, 

енергетика и цифрови мрежи), както и от неизползвани маржове в бюджета. 

ЕФСИ ще подобри капацитета за поемане на рискове. Като поеме част от риска, 

свързан с нови проекти, чрез отговорността на първа загуба, фондът ще даде възможност 

на частните инвеститори да се включат при по-благоприятни условия. По този начин 

ЕФСИ се очаква да достигне общ мултиплициращ ефект от 1:15, изразяващ се в реални 

инвестиции. 

Трети страни, включително национални насърчителни банки на държавите членки, 

ще могат да съфинансират проекти съвместно с ЕФСИ, било то на база отделен проект, 

или чрез инвестиционни платформи. 

http://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2015/03/150309-statement-tusk-before-meeting-obama-washington/
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Управление на фонда 

Съгласно договорения от Съвета компромис ЕФСИ ще има двустепенна структура 

на управление: 

 -                         Управителен съвет ще определя цялостната стратегия, 

инвестиционната политика и рисковия профил на фонда. Той ще приема инвестиционните 

насоки за използване на гаранцията на ЕС, които да се прилагат от инвестиционния 

комитет (вж. по-долу). За да се гарантира безпристрастен управителен съвет и да се 

избегне политическо влияние върху подбора на проекти, неговите членове ще са 

единствено от Комисията и ЕИБ. Броят им ще отразява размера на вноските на 

институциите под формата на парични средства или гаранции. Управителният съвет ще 

взема решения с консенсус. 

 -                         Независим инвестиционен комитет ще подбира проектите, които 

ще получават подпомагане от ЕФСИ. Той ще се отчита пред управителния съвет и ще се 

състои от осем независими експерти и управляващ директор. Комитетът ще взема 

решения с обикновено мнозинство. Всеки подпомаган от ЕФСИ проект ще се нуждае от 

одобрението на ЕИБ. 

Определяне на нови проекти 

С предложението за регламент ще се създаде и „Европейски консултантски център 

по въпросите на инвестициите“, който да осигурява консултантска подкрепа при 

определянето, подготовката и разработването на проекти в рамките на ЕС. С него 

допълнително ще се създаде „европейски регистър на инвестиционни проекти“, който да 

подобрява знанията на инвеститорите за съществуващи и бъдещи проекти. 

Инвестиционен план за Европа 

ЕФСИ е един от основните елементи на „инвестиционния план на Комисията за 

Европа“, публикуван през ноември 2014 г. Планът предвижда:  

мобилизиране на поне 315 млрд. евро нови инвестиции между 2015 и 2017 година, 

повишаване на въздействието на публичните средства и отключване на частните 

инвестиции. Това ще бъде постигнато чрез създаване на ЕФСИ в рамките на групата на 

ЕИБ; 

целенасочени инициативи, които да гарантират, че тези допълнителни инвестиции 

удовлетворяват потребностите на реалната икономика; 

мерки за осигуряване на по-голяма регулаторна предвидимост и за премахване на 

пречките пред инвестициите. 

Предложението за регламент създава правна рамка и осигурява бюджетни 

средства за първите две работни насоки. 

Преговорна позиция на Съвета по регламента относно Европейския фонд за 

стратегически инвестиции (ЕФСИ)  

Съобщение на Комисията относно плана за инвестиции 

 

Франция има още две години, за да коригира бюджетния си дефицит 

 

Съветът предостави на Франция още две години да сведе бюджетния си дефицит 

под 3% от БВП — референтната стойност на ЕС при дефицит. 

В препоръка, приета на 10 март 2015 г. в рамките на процедурата при прекомерен 

дефицит, Съветът призова Франция да коригира своя дефицит до 2017 г. 

Съветът прикани Франция да изпълни изцяло вече приетите за 2015 г. мерки. 

Съветът призова за полагането на допълнителни фискални усилия до края на 

април 2015 г., които включват допълнителни структурни мерки, съответстващи на 0,2% 

от БВП. Това ще позволи на Франция да преодолее разликата спрямо препоръчаното за 

2015 г. подобрение на структурното бюджетно салдо с 0,5 % от БВП. 

Неблагоприятни икономически условия 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/bg/15/st06/st06831.bg15.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/bg/15/st06/st06831.bg15.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/bg/14/st16/st16115.bg14.pdf
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Съветът смята, че удължаването на крайния срок за коригиране на дефицита е 

обосновано от фискалните усилия, които Франция полага от 2013 г. насам, както и от 

настоящите неблагоприятни икономически условия и други фактори. 

Според зимната икономическа прогноза на Комисията за 2015 г., очаква се 

бюджетният дефицит да достигне съответно 4,3% и 4,1% от БВП през 2014 г. и 2015 г. 

Така Франция няма да може да спази предишния краен срок — 2015 г., за 

коригиране на бюджетния си дефицит. 

Фискални усилия от 2013 г. насам 

Според оценките кумулативното коригиране на структурното салдо на страната в 

периода 2013—2014 г. е достигнало 1,9% от БВП. Тази стойност е по-ниска от 

препоръчаните през юни 2013 г. от Съвета 2,1%. Същевременно според оценката на 

Комисията положените от Франция фискални усилия съответстват на -0,1% през 2013 г. и 

1,1% през 2014 г. По този начин кумулативните усилия съответстват на посоченото от 

Съвета, а именно „над 1,0% от БВП“. Данните не дадоха на Съвета основание да заключи, 

че не са били предприети ефективни действия. 

При определянето на 2017 г. за нов краен срок Съветът взе предвид 

икономическите условия, както и други имащи отношение фактори като изпълнението на 

структурни реформи. То е изисквало годишно коригиране на структурното салдо в 

размер, равен поне на минималния целеви показател от 0,5% от БВП, заложен в Пакта за 

стабилност и растеж на ЕС. 

Прекомерен дефицит от 2009 г. насам 

Крайният срок за коригирането на дефицита на Франция се удължава за трети път. 

Страната е обект на процедура при прекомерен дефицит от април 2009 г., когато с 

първоначална препоръка Съветът прикани Франция да коригира бюджетния си дефицит 

до 2012 г. 

През декември 2009 г. обаче, след прогнозата на Комисията, че общият бюджетен 

дефицит на страната ще достигне 8,3% от БВП или близо три процентни пункта над 

предишните изчисления, Съветът удължи този срок до 2013 г. 

През юни 2013 г. Съветът отново удължи крайния срок, този път до 2015 г., поради 

по-лошото от очакваното влошаване на френската икономика. 

Нови цели по отношение на дефицита 

В новата си препоръка Съветът определи целеви стойности за номиналния дефицит 

от 4,0% от БВП за 2015 г., 3,4% за 2016 г. и 2,8% за 2017 г. Това съответства на 

подобрението на структурното бюджетно салдо от 0,5% от БВП през 2015 г., 0,8% през 

2016 г. и 0,9% през 2017 г. За постигането на целите ще бъдат необходими допълнителни 

мерки от 0,2% от БВП през 2015 г., 1,2% през 2016 г. и 1,3% през 2017 г. 

Съветът определи 10 юни 2015 г. за краен срок за предприемането на ефективни 

действия от страна на Франция. 

Проект за препоръка от 2015 г. за удължаване на срока за коригиране на 

дефицита във Франция  

 

 

Мрежова и информационна сигурност: председателството подновява 

разговорите с ЕП 

 
Латвийското председателство на Съвета е готово да поднови неформалните 

тристранни срещи с Европейския парламент с оглед на постигането на споразумение по 

проект за директива за мрежова и информационна сигурност (МИС). Това отразява 

приоритетното значение, което държавните и правителствените ръководители отдадоха 

на този въпрос на неформалната си среща от 12 февруари 2015 г. Мандатът беше 

договорен от Комитета на постоянните представители на 11 март 2015 г. Тристранната 

среща ще бъде първата по това предложение при текущото председателство и общо 

трета. Срещата е насрочена за края на август по искане на Европейския парламент. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/bg/15/st06/st06704.bg15.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/bg/15/st06/st06704.bg15.pdf
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Какво представлява предложението за мрежова и информационна сигурност? 

Целта на предложението за мрежова и информационна сигурност е да се гарантира 

сигурна и надеждна цифрова среда в целия ЕС. 

Предложените правила, които са в процес на договаряне с Европейския парламент, 

ще изискват от определените оператори, предоставящи основни услуги (в области като 

енергетика, транспорт, банково дело и здравеопазване), и от ключовите фактори за 

предоставянето на интернет услуги (например платформи за електронна търговия и 

търсачките), да вземат мерки за управление на рисковете по техните мрежи и за 

уведомяване на органите относно инциденти. От всички държави членки ще се изисква да 

приемат стратегии за мрежова и информационна сигурност и да сформират екипи за 

реагиране при инциденти. Ще бъдат създаден мрежи за сътрудничество на равнището на 

ЕС. 

Какви са очакваните ползи? 

Гражданите и потребителите ще имат по-голямо доверие в технологиите, услугите 

и системите, на които разчитат ежедневно. Това повишено доверие ще означава по-

приобщаващо киберпространство и цифрова икономика, растяща с по-бързи темпове, в 

подкрепа на икономическото възстановяване. Правителствата и дружествата ще могат да 

разчитат в по-голяма степен на цифровите мрежи и инфраструктури за предоставянето на 

основните си услуги на национално и трансгранично равнище. Наличието на повече 

сигурни платформи за електронна търговия може да привлече повече клиенти онлайн и 

да създаде нови възможности. Доставчиците на ИКТ продукти и услуги в областта на 

сигурността също биха имали полза от това, тъй като търсенето на техните продукти и 

услуги ще се повиши, което ще доведе до иновативни продукти и икономии от мащаба. 

Икономиката на ЕС ще спечели от това, тъй като сектори, разчитащи изключително 

на МИС, ще бъдат подкрепяни да предлагат по-надеждна услуга. 

Как това ще се превърне в законодателство? 

От името на Съвета председателството договоря условията на директивата с 

Европейския парламент. За да бъде приет, правният акт трябва да бъде одобрен от двете 

институции. Европейският парламент прие позицията си (изменения на първо четене) 

през март 2014 г. 

Подобряване на киберсигурността в ЕС  

 

 

Производство по несъстоятелност: нови правила за насърчаване на 

икономическото възстановяване 

 

Съветът прие позицията си на първо четене относно новите, действащи в целия ЕС 

правила за производството по несъстоятелност. 

Това ще даде възможност на Европейския парламент, с който още през ноември 

2014 г. беше постигнато споразумение по компромисния пакет във връзка с новите 

правила, да приеме текста на второ четене по време на сесията си през май или юни 

2015 г. 

Целта на новите правила е трансграничните производства по несъстоятелност да 

станат по-ефективни и ефикасни, да бъдат от полза за длъжниците и кредиторите, да 

улесняват оцеляването на предприятията и да предоставят втори шанс на 

предприемачите. Освен това с тях действащият регламент за производството по 

несъстоятелност се привежда в съответствие с промените в националните закони в тази 

област, въведени след влизането му в сила през 2002 г. 

Според данни предоставени от Европейската комисия, всяка година в Европейския 

съюз тези производства засягат приблизително 200 000 предприятия, което от своя 

страна поставя под въпрос 1,7 милиона работни места . Една четвърт от тези 

производства по несъстоятелност имат трансграничен елемент. 

Министър Раснач, латвийски правосъден министър и председател на Съвета, заяви: 

http://www.consilium.europa.eu/bg/policies/cyber-security/
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„Посредством регламента се създава по-добър режим на ЕС за несъстоятелност, с 

който не само се цели по-добра защита на интересите на кредиторите, но и се осигурява 

нормативна рамка. Убеден съм, че този нов регламент определено е стъпка в правилната 

посока, тъй като въвежда по-ефективни правила за трансграничните производства по 

несъстоятелност, което ще подпомогне реализирането на един от настоящите приоритети 

— насърчаването на растежа в Европа.“ 

Приложно поле 

Приложното поле на регламента е разширено отвъд производството по 

ликвидация, което понастоящем е уредено в сега действащия регламент. Новите правила 

обхващат и: 

производството, което предвижда преструктуриране на дълга на етап, на който е 

налице единствено вероятност за несъстоятелност на длъжника 

производствата, по силата на които длъжникът изцяло или частично продължава 

да контролира своите активи и своята дейност 

производствата за погасяване на задължения или уреждане на дългове на 

потребители и на самостоятелно заети лица. 

Компетентност за образуване на производства по несъстоятелност 

С новия регламент се подобрява процесуалната рамка за определяне на 

компетентността. Понятието „център на основните интереси“ е пояснено допълнително, за 

да се предоставят полезни насоки на всички заинтересовани страни и да се повиши 

правната сигурност. Освен това, новите правила съдържат редица предпазни мерки, 

насочени към предотвратяване на злоупотреби с търсенето на най-благоприятната правна 

система. 

Вторично производство 

В регламента се определят специфични ситуации, в които съдът, сезиран с молба 

за образуване на вторично производство по несъстоятелност, следва да може да отложи 

или да откаже образуването на такова производство. Съдът може да направи това по 

искане на синдика по главното производство. 

Освен това са добавени редица правила за сътрудничество и комуникация между 

заинтересованите страни в главното и вторичното производство. 

Регистри по несъстоятелност 

Държавите членки ще бъдат задължени да публикуват съответната информация 

относно трансграничните дела за несъстоятелност в достъпен за обществеността 

електронен регистър. Това ще осигури по-добра информация на заинтересованите 

кредитори и съдилища и ще предотврати образуването на паралелни производства по 

несъстоятелност. 

Регистрите по несъстоятелността ще бъдат взаимно свързани посредством портала 

за електронно правосъдие, за да се улесни достъпът до тази информация за кредиторите 

и съдилищата, базирани в други държави членки. 

Групи дружества 

В настоящия регламент се съдържа набор от процесуални правила, чиято цел е да 

се гарантира ефикасното управление на производствата по несъстоятелност, отнасящи се 

за различни дружества, които са част от дадена група дружества.  

Влизане в сила 

Регламентът ще влезе в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в 

Официален вестник на Европейския съюз. Той ще бъде задължителен в своята 

цялост и ще се прилага пряко във всички държави членки. 

Позиция на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент относно 

производството по несъстоятелност  

 

 

 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/bg/14/st16/st16636.bg14.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/bg/14/st16/st16636.bg14.pdf
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ЕС удължава прилагането на санкциите, наложени заради действия срещу 

териториалната цялост на Украйна 

 

Съветът удължи прилагането на ограничителните мерки на ЕС, наложени заради 

действия срещу суверенитета, териториалната цялост и независимостта на Украйна.   

Замразяването на активи и забраната за пътуване на 150 души и 37 образувания бяха 

удължени с още 6 месеца, т.е. до 15 септември 2015 г. 

Решението придава правна сила на политическото решение, което беше взето на 

заседанието на Съвета по външни работи на 29 януари 2015 г.  

Правните актове са достъпни в Официален вестник на ЕС от 14 март 2015 г. 

За повече информация ТУК 

 

 

Източник: страницата на Съвета 

 

 

 

Председателство на Съвета на ЕС 

 

 
ЛАТВИЯ 
 

 

Ротационното председателство се поема от Латвия за първи път в периода януари 

— юни 2015 г. 

След неотдавнашните терористични атаки във Франция е важно да защитим 

европейските ценности, заяви латвийската министър-председателка Лаймдота Страуюма в 

дебат на 14 януари в ЕП за приоритетите на Рига по време на шестмесечното 

председателство на Съвета на ЕС. Някои депутати приветстваха ангажимента за 

законодателство за ползването на данните за авиопътниците за целите на сигурността, 

други настояха за подкрепа за инвестициите и икономическия растеж, както и за 

доизграждане на дигиталния пазар, съобщават от ЕП. 

Г-жа Страуюма обяви, че целите на латвийското председателство са "конкурентна, 

цифрова и силна в международен план Европа". Тя каза: "Ние целим да защитим 

европейските ценности - свободите, сигурността, правосъдието и толерантността, които 

http://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2015/03/13-eu-extends-validity-sanctions-ukraine/
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характеризират Европа. Бих искала да укрепим нашето сътрудничество и да създадем 

синхронизирани действия и програма между Съвета и Парламента." 

"Латвийското председателство е символ на помирението в европейската история; 

преди трийсет години никой не би могъл да си го представи", заяви председателят на 

Европейската комисия Жан-Клод Юнкер. Той обяви подкрепата на Комисията за цели като 

създаването на работни места и растеж, рестартирането на инвестициите, 

задълбочаването на икономическия и паричния съюз и доизграждането на единния 

дигитален пазар. 

Икономическото възстановяване на Латвия след крайно тежката 2009 г. е "лъч 

надежда в ЕС", заяви Манфред Вебер (ЕНП, Германия). Той обеща подкрепа от своята 

група за законодателството за данните на авиопътниците и мерки за стимулиране на 

растежа и заетостта. 

Джани Питела (С&Д, Италия) се обяви за нов подход в областта на сигурността: 

"Ние трябва да отговорим на въпроса за защитата на нашите граждани. Трябва да 

преодолеем съпротивата на страните членки и да създадем регионална стратегия за 

премахване на тероризма". 

Робертс Зиле (ЕКР, Латвия) обърна внимание на конфликта в Украйна: "Една 

стабилна, свободна и демократична Украйна би била важен модел за следване за други 

партньорски страни. Това би ни позволило да засилим сътрудничеството си с други 

партньори от Евразия." 

Софи ин ’т Велд (АЛДЕ, Холандия) се обяви за приемането на директива за равна 

защита от дискриминация по различни признаци и добави, че приемането на европейско 

законодателство би било най-добрият отговор на хомофобията. 

Според Димитриос Пападимулис (ЕОЛ/СЗЛ, Гърция) Европа трябва да търси 

решения на натрупаните проблеми чрез дипломация и демокрация. "В наш интерес е да 

намаляваме напрежението, да градим приятелски отношения върху принципите на 

демокрацията". 

Филип Ламбертс (Зелени/ЕСА, Белгия) прикани Латвия да ревизира програмата си: 

"Дали сме избрани тук, за да удовлетворяваме пазарите?", попита той и посочи, че 

ЕС трябва по-скоро да укрепва доверието на гражданите си с политика за споделен 

просперитет. 

Големите страни имат силно влияние върху програмите на председателствата от 

малки страни, заяви Роландас Паксас (ЕСПД, Литва). "Имаме нужда от европейска 

стратегия за сигурност, от работни места и растеж, но на първо място от общ енергиен 

пазар", каза той. 

Ивета Григуле (независима, Латвия) изтъкна въпроса за отношенията с Централна 

Азия. Страните от този регион "имат нужда от нашата подкрепа и внимание, за да им 

помогнем да балансират усилващия се руски натиск", посочи тя. 

 

 

 

Уеб сайт на латвийското председателство 

 

 

 

 

https://eu2015.lv/


Седмичен бюлетин Брой 10 
16 март 2015 г. 

 

Народно събрание 

Дирекция „Законодателна дейност” 
22 

 

 

Новини от Европейската комисия 

 

Информационното табло на ЕС в областта на 

правосъдието за 2015 г.: подкрепа за държавите 

членки за по-висока ефективност на техните 

правосъдни системи 

 

 

Информационното табло на ЕС в областта на 

правосъдието е инструмент за информация, чиято цел е да 

помага на държавите членки да постигнат по-ефективно 

правосъдие, като им предоставя обективни, надеждни и 

сравними данни относно техните системи за гражданско, търговско и административно 

правосъдие. 

„Ефективната правосъдна система е основен стълб на всяка демокрация. Реформите 

в системата на правосъдието имат ключова роля за утвърждаване на общите ценности на 

Съюза и за създаване на благоприятната инвестиционна среда, от която се нуждаем за 

постигането на устойчив растеж“, заяви Вера Йоурова, комисарят на ЕС по въпросите на 

правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете. „През 2014 г. 

повечето държави членки провеждаха реформи в правосъдните си системи и Комисията 

приветства и подкрепя техните усилия. По-ефективните правосъдни системи ще доведат 

до повишаване на взаимното доверие между държавите членки. Съзнаваме, че е нужно 

време, за да дадат резултати реформите в системата на правосъдието, но виждаме някои 

обнадеждаващи признаци в новото Информационно табло. Уверена съм, че държавите 

членки ще провеждат реформите решително и неотклонно“.  

Информацията подпомага европейския семестър — годишния процес на 

координация на икономическите политики в ЕС. Заедно с оценките за отделните държави 

Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието спомага да се идентифицират 

потенциални слабости и да се насърчат държавите членки да провеждат, където е 

необходимо, структурни реформи в областта на правосъдието. 

Ето някои от основните констатации от Информационното табло на ЕС в 

областта на правосъдието за 2015 г.:  

Наблюдава се подобрение на ефективността на правосъдните системи в 

държавите членки. Положението обаче се различава значително за различните държави 

членки и показатели. За реализирането на ползите от реформата в правосъдните системи 

е необходимо време. 

Продължиха усилията за увеличаване на използването на информационни 

и комуникационни технологии (ИКТ) за съдебните системи. Въпреки това 

показателите разкриват слабости в редица държави членки — както по отношение на ИКТ 

инструментите, на разположение за целите на администрацията и управлението на 

съдилищата, така и по отношение на електронната комуникация между съдилищата и 

страните по делата. 

В по-голямата част от държавите членки над 20 % от съдиите са преминали 

текущо обучение по право на ЕС или по право на други държави членки. Това 

равнище е значително над годишната цел от 5 % за практикуващите юристи, които 

трябва да бъдат обучени, с цел постигане до 2020 г. на целта от 50 %. 

По-голямата част от държавите членки предоставят безплатен онлайн достъп за 

широката общественост до съдебни решения по граждански и търговски дела.  



Седмичен бюлетин Брой 10 
16 март 2015 г. 

 

Народно събрание 

Дирекция „Законодателна дейност” 
23 

Колкото по-висока е съдебната инстанция, толкова по-малък е дялът на 

жените съдии. Макар да се наблюдава положителна тенденция при дяла на жените 

професионални съдии на първа и втора инстанция, то при върховните съдилища в 

повечето държави членки трябва да бъдат положени допълнителни усилия за постигането 

на равнопоставеност между половете на ниво 40—60 %. 

Сегашното трето издание на Информационното табло на ЕС в областта на 

правосъдието (за информация относно предишните издания, вж. IP/13/285 и IP/14/273) 

има за цел да се идентифицират възможни тенденции в трите основни направления: 

ефикасност, качество и независимост на правосъдието. В него се съдържат нови 

показатели и по-точни данни, основаващи се на нови източници на информация, 

например относно ефикасността на съдилищата в областта на обществените поръчки и 

правата върху интелектуална собственост. 

Включени са нови параметри, като например използването и насърчаването на 

алтернативни способи за решаване на спорове, включително потребителски спорове, 

качеството на онлайн процедурите за искове с малък материален интерес, 

комуникационните политики на съдилищата и дялът на жените професионални съдии. В 

Информационното табло също така се разглеждат факторите, които могат да спомогнат да 

се повиши качеството на съдебните системи. 

Следващи стъпки  

Констатациите от Информационното табло ще бъдат взети предвид при текущите 

специфични за всяка държава анализи, изготвяни в рамките на европейския семестър за 

2015 г. (за актуална информация относно европейския семестър за 2015 г., вж. 

IP/15/4504 и MEMO/15/4511). 

Тези констатациите се вземат под внимание също и при определянето на 

приоритетите за финансиране по линия на европейските структурни и инвестиционни 

фондове (ЕСИФ) по отношение на реформите в правосъдните системи. Въведени бяха 

специални показатели, с които да се следи ефективността на подкрепата от ЕСИФ. 

Контекст  

В Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието за 2015 г. са събрани 

данни от различни източници, по-специално данни, предоставени от Европейската 

комисия за ефикасност на правосъдието (CEPEJ) на Съвета на Европа, която събира данни 

от държавите членки. В него се използва също така информация, получена от други 

източници, например в рамките на тясното сътрудничество с Европейската мрежа на 

висшите съдебни съвети (ENCJ). 

В Информационното табло се разглеждат същите показатели както през 2014 г., 

като са използвани също някои допълнителни източници на информация: 

Ефикасност на правосъдните системи: показатели за ефикасност на 

производствата: продължителност на производствата, дял на приключените производства 

и брой висящи дела. 

Показатели за качество: обучение, наблюдение и оценка на дейността на 

съдилищата, използване на проучвания за удовлетвореността, бюджет и човешки 

ресурси. 

Независимост: в Информационното табло се представят данни за възприемането 

за независимост на правосъдната система, предоставени от Световния икономически 

форум (СИФ) в неговия годишен доклад за глобалната конкурентоспособност. 

Информационното табло за 2015 г. също така предоставя актуализирана 

информация относно правните гаранции, представени миналата година, и разширява 

сравнителния преглед относно структурната независимост. 

С Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието се подпомага работата 

в рамките на европейския семестър, като се идентифицират свързани с правосъдието 

проблеми, на които е нужно да се обърне специално внимание. Наред с оценката на 

положението в отделните държави членки, Информационното табло за 2014 г. послужи 

при изготвянето на специфични за всяка държава препоръки в областта на правосъдието 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-285_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-273_bg.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/index_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4504_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4511_en.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/index_bg.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_en.htm
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за дванадесет държави членки (България, Испания, Хърватия, Ирландия, Италия, Латвия, 

Малта, Полша, Португалия, Румъния, Словакия и Словения). По този начин то подпомага 

ЕС и държавите членки в изграждането на по-ефективни правосъдни системи в услуга на 

гражданите и бизнеса. Това ще спомогне за укрепване на стратегиите за растеж в 

съответните държави и в целия ЕС. 

С Информационното табло не се прави едно-единствено общо класиране, а се 

извършва преглед на функционирането на всички съдебни системи въз основа на 

различни показатели, които са от общ интерес за всички държави членки. С 

Информационното табло не се насърчава конкретен вид правосъдна система и всички 

държави членки се разглеждат на равна основа. Независимо от модела на националната 

правосъдна система или правната традиция, на които тя се гради, няколко основни 

параметъра на ефективната правосъдна система са навременност, независимост, 

финансова достъпност и лесен достъп до нея. 

Full document available : 2015 EU Justice Scoreboard  

Summary of the Justice scoreboard: Factsheet  

Annotated graphs  with the full figures 

Questions and answers on the 2015 EU Justice Scoreboard 

European Semester: http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/index_en.htm  

Webpage of Věra Jourová, EU Commissioner for Justice: 

http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/jourova_en  

Follow the Commissioner on Twitter: @VeraJourova  

Follow EU Justice on Twitter: @EU_Justice  

 
 
 
 

Източник: страницата на Представителството на Европейската комисия в 

България 
 
 
 
 

 

Документи на Европейската комисия 
 

Документи на ЕК и Съвета получени в периода февруари-март 2015 г. 

 
ПОСЛЕДНИ ДОКУМЕНТИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ 

ДОКУМЕНТ СИГНАТУРА ДАТА 

ДОКЛАД 

COM(2015) 
134 

12/03/2015 

Съвместно предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 
314/2004 на Съвета относно някои ограничителни мерки по отношение на Зимбабве  

JOIN(2015) 8 12/03/2015 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА по силата на член 18 от 
Регламент (ЕС) № 98/2013 на Ервопейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. 
относно предлагането на пазара и използването на прекурсори на взривни вещества, в който 
се разглеждат възможностите за прехвърляне на съответните разпоредби относно амониевия 
нитрат от Регламент (ЕО) № 1907/2006 

COM(2015) 
122 

12/03/2015 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Изключения, 
предоставени от държавите членки съгласно Регламент (ЕО) № 1371/2007 относно правата и 
задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт 

COM(2015) 
117 

11/03/2015 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на COM(2015) 11/03/2015 

http://ec.europa.eu/justice/effective-justice/files/justice_scoreboard_2015_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/effective-justice/files/justice_scoreboard_2015_factsheet_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/effective-justice/files/justice_scoreboard_2015_selected_graphs_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4576_en.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/index_en.htm%C3%82%C2%A0
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/jourova_en
https://twitter.com/VeraJourova
https://twitter.com/EU_Justice
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23980/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23981/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23981/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23982/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23982/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23982/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23982/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23982/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23939/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23939/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23939/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23954/
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Регламент (ЕС) № 1236/2010 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на схема 
за контрол и изпълнение в зоната, обхваната от Конвенцията за бъдещо многостранно 
сътрудничество в областта на риболова в североизточната част на Атлантическия океан  

121 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Годишен доклад за фонд 
„Солидарност“ на Европейския съюз за 2013 г. 

COM(2015) 
118 

10/03/2015 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно член 294, параграф 6 
от Договора за функционирането на Европейския съюз относно позицията на Съвета относно 
приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията за 
одобряване на типа по отношение на внедряването на бордовата система eCall и за изменение 
на Директива 2007/46/ЕО 

COM(2015) 
126 

10/03/2015 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно член 294, параграф 6 
от Договора за функционирането на Европейския съюз относно позицията на Съвета по 
приемането на Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 
94/62/ЕО по отношение на потреблението на леки пластмасови пликове за покупки 

COM(2015) 
124 

10/03/2015 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно упражняването на 
правомощията да приема делегирани актове, предоставени на Комисията съгласно член 24 от 
Директива 2010/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2010 г. относно 
стандартите за качество и безопасност на човешките органи, предназначени за 
трансплантация 

COM(2015) 
123 

10/03/2015 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно член 294, параграф 6 
от Договора за функционирането на Европейския съюз относно позицията на Съвета във 
връзка с приемането на Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на 
Регламент (EО) № 223/2009 относно европейската статистика  

COM(2015) 
125 

10/03/2015 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно член 294, параграф 6 
от Договора за функционирането на Европейския съюз относно позицията на Съвета на първо 
четене по приемането на Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно 
мониторинга, докладването и верификацията на емисиите на въглероден диоксид от морския 
транспорт и за изменение на Регламент (ЕС) № 525/2013 

COM(2015) 
128 

10/03/2015 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКАТА 
ЦЕНТРАЛНА БАНКА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА 
РЕГИОНИТЕ - Информационно табло на ЕС в областта на правосъдието за 2015 г. 

COM(2015) 
116 

09/03/2015 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Рамковата директива 
за водите и Директивата за наводненията: действия за постигане на статус „добро състояние“ 
за водите в ЕС и за намаляване на риска от наводнения - {SWD(2015) 50 final}{SWD(2015) 51 
final}{SWD(2015) 52 final}{SWD(2015) 53 final} {SWD(2015) 54 final}{SWD(2015) 55 
final}{SWD(2015) 56 final} 

COM(2015) 
120 

09/03/2015 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно прилагането на 
Регламент (ЕО) № 177/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. за 
установяване на обща рамка за регистрите на предприятията за статистически цели и за 
отмяна на Регламент (ЕИО) № 2186/93 

COM(2015) 90 05/03/2015 

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА относно вътрешните правила за изпълнението на общия бюджет на 
Европейския съюз (раздел „Европейска комисия“) на вниманието на службите на Комисията  

C(2015) 1423 05/03/2015 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подписването, от името на Европейския съюз, 
и временното прилагане на Споразумението между Европейския съюз и Сейнт Лусия за 
премахването на визите за краткосрочно пребиваване 

COM(2015) 96 05/03/2015 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подписването, от името на Европейския съюз, 
и временното прилагане на Споразумението между Европейския съюз и Демократична 
република Източен Тимор за премахването на визите за краткосрочно пребиваване  

COM(2015) 94 05/03/2015 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването на Споразумението между 
Европейския съюз и Демократична република Източен Тимор за премахването на визите за 
краткосрочно пребиваване 

COM(2015) 
104 

05/03/2015 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването на Споразумението между 
Европейския съюз и Гренада за премахването на визите за краткосрочно пребиваване 

COM(2015) 
102 

05/03/2015 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подписването, от името на Европейския съюз, 
и временното прилагане на Споразумението между Европейския съюз и Гренада за 
премахването на визите за краткосрочно пребиваване 

  

 
 
ПОСЛЕДНИ ДОКУМЕНТИ НА СЪВЕТА 

ДОКУМЕНТ СИГНАТУРА ДАТА 

Позиция на Съвета на първо четене с оглед приемането на РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно изискванията за одобряване на типа по отношение на 
въвеждането на бордовата система eCall, основаваща се на услугата 112, и за изменение на 

5130/15 04/03/2015 
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Директива 2007/46/ЕО - Приета от Съвета на 2 март 2015 г. 

Позиция на Съвета на първо четене с оглед приемането на ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Директива 94/62/ЕО по отношение на намаляване 
на потреблението на тънки пластмасови торбички за пазаруване - Приета от Съвета на 2 март 
2015 г. 

5094/15 04/03/2015 

3373-то заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Околна среда) - Дата: 6 март 2015 
г. Час: 10,00 ч. Място: Брюксел  

6509/15 03/03/2015 

3372-ро заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Транспорт, телекомуникации и 
енергетика) - Дата: 5 март 2015 г. Час: 9,30 ч. Място: Брюксел 

6506/15 02/03/2015 

1687/15 1687/15 27/02/2015 

3371-во заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Конкурентоспособност) (вътрешен 
пазар, промишленост, научни изследвания и космическо пространство) - Дата: 2 и 3 март 
2015 г. Час: 10,00 ч., 10,00 ч. Място: Брюксел 

6320/15 26/02/2015 

3377-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Транспорт, телекомуникации и 
енергетика) - Дата: 13 март 2015 г. Час: 10,00 ч. Място: СЪВЕТ СГРАДА „JUSTUS LIPSIUS“ Rue 
de la Loi, 175, 1048 BRUXELLES 

1643/15 25/02/2015 

3376-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Правосъдие и вътрешни работи) - 
Дата: 12 и 13 март 2015 г. Час: 10,00 ч., 10,00 ч. Място: СЪВЕТ СГРАДА „JUSTUS LIPSIUS“ Rue 
de la Loi, 175, 1048 BRUXELLES 

1680/15 25/02/2015 

3375-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Икономически и финансови въпроси) 
- Дата: 10 март 2015 г. Час: 10,00 ч. Място: СЪВЕТ СГРАДА „JUSTUS LIPSIUS“ Rue de la Loi, 
175, 1048 BRUXELLES 

1620/15 23/02/2015 

3374-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Заетост, социална политика, 
здравеопазване и потребителски въпроси) - Дата: 9 март 2015 г. Час: 9,30 ч. Място: СЪВЕТ 
СГРАДА „JUSTUS LIPSIUS“ Rue de la Loi, 175, 1048 BRUXELLES 

1589/15 20/02/2015 

5510/15 5510/15 20/02/2015 

3373-то заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Околна среда) - Дата: 6 март 2015 
г. Час: 10,00 ч. Място: СЪВЕТ СГРАДА „JUSTUS LIPSIUS“ Rue de la Loi, 175, 1048 BRUXELLES 

1531/15 18/02/2015 

Изпращане на националните парламенти на протоколи от заседания на Съвета на 
Европейския съюз („Обсъждания на законодателни актове“/„Открити обсъждания“) 

1600/15 18/02/2015 

6251/15 6251/15 17/02/2015 

6223/15 6223/15 16/02/2015 

3372-ро заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Транспорт, телекомуникации и 
енергетика) - Дата: 5 март 2015 г. Час: 9,30 ч. Място: СЪВЕТ СГРАДА „JUSTUS LIPSIUS“ Rue de 
la Loi, 175, 1048 BRUXELLES 

1530/15 16/02/2015 

3353-то заседание на Съвета на Европейския съюз - (КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ (вътрешен 
пазар, промишленост, научни изследвания и космическо пространство)), проведено в Брюксел 
на 4 и 5 декември 2014 г. 

16515/14 16/02/2015 

3370-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Икономически и финансови въпроси) 
- Дата: 17 февруари 2015 г. Час: 11,00 ч. Място: Брюксел 

6165/15 13/02/2015 

3371-во заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Конкурентоспособност) (вътрешен 
пазар, промишленост, научни изследвания и космическо пространство) - Дата: 2 и 3 март 
2015 г. Час: 10,00 ч., 10,00 ч. Място: СЪВЕТ СГРАДА „JUSTUS LIPSIUS“ Rue de la Loi, 175, 1048 
BRUXELLES 

1524/15 13/02/2015 

Изпращане на националните парламенти на протоколи от заседания на Съвета на 
Европейския съюз („Обсъждания на законодателни актове“/„Открити обсъждания“)  

1553/15 13/02/2015 
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Актове, публикувани в Официален вестник на 
Европейския съюз 
 

Дата L (Законодателство) C (Информация и известия) 

09/03/2015   C081 

10/03/2015 L065 C082 

11/03/2015 L066 C083 

12/03/2015 L067 C084 C085 

13/03/2015 L068 L069 C086 C086A C087 

14/03/2015 L070 L071 C088 
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