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Тема на седмицата 
 

 

Латвия и еврото: одобрението на ЕС 

нужно за спечелването на подкрепа в 
страната 

 
Буркхард Балц: Еврото ще стабилизира още повече 

латвийската икономика 

 

Плановете на властите в Латвия да сменят 

местната валута с еврото от 2014 г. получиха ясна 

подкрепа от ЕП на 3 юли. Според последните 

проучвания обаче около 40% от латвийците одобряват идеята. Докладчикът на ЕП 

Буркхард Балц (ЕНП, Германия) се надява, че одобрението на Брюксел, което трябва да 

бъде окончателно дадено от финансовите министри на страните от ЕС на 9 юли, ще 

помогне за спечелването на общественото мнение в страната за приемането на единната 

валута. Ето какво сподели г-н Балц.  

Как въвеждането на еврото ще помогне на една малка отворена икономика, която 

се влияе силно от събитията в региона и в света като цяло? 

Уверен съм, че еврото ще стабилизира още повече латвийската икономика. Латвия 

ще бъде напълно интегрирана в еврозоната и бизнесът ще спечели от възможността да 

работи директно в евро. 

Трябва обаче да кажа, че и сега голяма част от бизнеса е в евро и че търговските и 

инвестиционните връзки на страната с Европа растат стабилно от присъединяването й 

към ЕС през 2004 г. Интеграцията в еврозоната е логична стъпка и със сигурност ще бъде 

от полза за конкурентоспособността на Латвия, включително на световния пазар. 

Как икономическите реформи в страната засягат обикновените хора и тяхната 

подкрепа за еврото? 

Твърдите мерки за ограничаване на разходите през последните години със 

сигурност имаха своята цена, като те засегнаха гражданите предимно чрез намаляване на 

заплатите, увеличаване на данъците и ръст на безработицата. Въпреки това смятам, че 

латвийските граждани осъзнаваха целта на реформите, тъй като те преизбраха 

правителството, положило пътя за изход от кризата. 

Признавам, че към момента липсата на достатъчно обществена подкрепа за 

приемането на еврото е основното ми безпокойство. Подкрепата е все още доста ниска. 

При разговорите, които проведох с представители на гражданското общество по време на 

посещението си в Рига, стана ясно, че гражданите искат да бъдат ангажирани по-активно 

в конструктивен и информативен обществен дебат.  

Одобрението от Брюксел би било положителен и окуражаващ сигнал за Латвия и 

за гражданите на страната и би помогнало за повишаване на обществената подкрепа за 

приемането на еврото. 

Как смятате, че ще изглежда Латвия в бъдеще? 

За Латвия ще остане изключително важно да провежда политика на стабилност и 

да се придържа към положителното развитие в последните години. Устойчивостта на 

политиката е от ключово значение. 

Уверен съм, че Латвия ще бъде надежден партньор в еврозоната, който насърчава 

воденето на стабилни икономически и финансови политики в ЕС като цяло и в еврозоната 

в частност. 
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Източник: страницата на Европейския парламент 

 

Събития в Народното събрание 

Събития от изминалата седмица 
 

Председателят на Народното събрание 

Михаил Миков, президентът Росен 

Плевнелиев и председателят на 

Парламентарната асамблея на Съвета на 

Европа Жан-Клод Миньон ще се обърнат с 

приветствия към участниците в 41-то 

пленарно заседание на Генералната 

асамблея на ПАЧИС 

 

Председателят на Народното събрание 

Михаил Миков, президентът Росен Плевнелиев и 

председателят на Парламентарната асамблея на 

Съвета на Европа Жан-Клод Миньон ще се обърнат с приветствия към участниците в 41-то 

пленарно заседание на Генералната асамблея на Парламентарната асамблея на 

Черноморското икономическо сътрудничество. Официалното откриване на форума ще 

бъде на 10 юли 2013 г., от 10.00 часа в зала 3 на НДК. 

В работата на заседанието ще участват делегации от парламентите на 11 страни-

членки на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество. На форума ще 

присъстват 128 парламентаристи, гости и представители на международни парламентарни 

асамблеи със статут на наблюдатели. Сред тях са Парламентарната асамблея на Съвета 

на Европа и Европейският парламент, национални парламенти и международни 

организации. 

Встъпително слово ще произнесе председателят на Народното събрание Михаил 

Миков. Приветствия към участниците ще отправят президентът Росен Плевнелиев и 

Едуард Налбандян, председател на Организацията на Черноморското икономическо 

сътрудничество и министър на външните работи на Армения. 

Към участниците във форума ще се обърне председателят на Парламентарната 

асамблея на Съвета на Европа Жан-Клод Миньон. 

В рамките на форума (в 10.45 часа) председателят на Народното събрание Михаил 

Миков ще се срещне с председателя на MD на Съвета на Европа Жан-Клод Миньон. 

41-то пленарно заседание на Генералната асамблея ще отбележи 20-годишния 

юбилей на ПАЧИС и ще отчете резултатите за периода на българското ротационно 

председателство на Асамблеята. 

Основна тема ще бъде актуалният въпрос за туризма като важен фактор за 

икономическо развитие и сътрудничеството в Черноморския регион. Делегатите ще 

обсъдят предимствата и перспективите на сътрудничество на ниво следдипломно 

образование между университетите на държавите-членки на ЧИС. 

На 11 юли 2013 г., от 13.00 часа е предвидена пресконференция в зала 3 на НДК. 

ПАЧИС е парламентарно измерение на Организацията за Черноморско 

икономическо сътрудничество – единствената регионална международна икономическа 

организация на страните от  Черноморския  регион. 

Понастоящем в ПАЧИС членуват дванадесет държави – Албания, Армения, 

Азербайджан, България, Грузия, Гърция, Молдова, Румъния, Русия, Сърбия, Турция и 
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Украйна. Приоритетите в дейността на Асамблеята са предопределени от разбирането, че 

активизирането на икономическото, двустранно и многостранно, сътрудничество в 

Черноморския регион допринася за развитието на страните-участнички, но и спомага за 

преодоляването на междудържавните и етническите конфликти. 

От създаването си на 26 февруари 1993 г. ПАЧИС се утвърди като действащ и 

ефективен парламентарен инструмент на Черноморското икономическо сътрудничество. 

Подробна информация за програмата и участниците във форума е публикувана в 

интернет-сайта на Народното събрание, рубриката „ПАЧИС“. 

 

 

Предстоящи събития  
 

09/07/2013 

14:30 Заседание на Временна анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и 

обстоятелства при ползването на правителствения "Авиоотряд 28" и въздухоплавателни 

средства на Министерството на отбраната в случаите на ползване не за цели на 

въоръжените сили за периода август 2009 - март 2013 г. включително да провери кога, 

по какви дестинации (в страната и чужбина), с каква цел, в какъв състав, с какъв разход 

на финансови средства са били ползвани въдухоплавателните средства на авиоотряда и 

Министерството на отбраната 

09/07/2013 

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

09/07/2013 

14:30 Заседание на Комисия по инвестиционно проектиране 

09/07/2013 

15:00 Заседание на Комисия по здравеопазването 

 

09/07/2013 

Председателят на Комисията по труда и социалната политика Корнелия Нинова 

организира дискусия на тема "Нашата отговорност пред децата и младите хора"  

 

 

 

Годишна работна програма   

 

 

 

Годишна работна програма по въпросите на Европейския съюз (2012 г.) 

 

 

 

 

 

 

http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2063/sittings/ID/6252
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2063/sittings/ID/6252
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2063/sittings/ID/6252
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2063/sittings/ID/6252
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2063/sittings/ID/6252
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2063/sittings/ID/6252
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2063/sittings/ID/6252
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2068/sittings/ID/6253
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2069/sittings/ID/6263
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2077/sittings/ID/6257
http://www.parliament.bg/bg/calendar/ID/791
http://www.parliament.bg/bg/calendar/ID/791
http://www.parliament.bg/bg/calendar/ID/791
http://www.parliament.bg/bg/grp2012
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Законопроекти свързани с правото на ЕС 
 

На 3 юли 2013 г. Комисията по икономическа политика и туризъм разгледа и  прие 

на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за дейностите по 

предоставяне на услуги, № 302-01-2, внесен от Министерски съвет на 26 юни 2013 г.  

Законопроектът има за цел да прецизира българското законодателство в съответствие с 

европейските изисквания в областта на свободното предоставяне на услуги и по-

конкретно с изискванията на Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на 

Съвета от 12 декември 2006 година относно услугите на вътрешния пазар. 

 

 

 

Новини от България свързани с ЕС 
 

ОССЕ: Властите в България да осигурят среда за медиите, в която да 

могат да работят свободно 

 

Представителят на Организацията за сигурност и сътрудничество в 

Европа за свободата на медиите Дуня Миятович изрази безпокойството си за последния 

случай на заплахи към журналисти от депутата и лидер на "Атака" Волен Сидеров, пише 

електронното издание dnevnik.bg. Тя настоя властите в България да осигурят среда за 

медиите, в която да могат да работят свободно, става ясно от прессъобщение 

публикувано от ОССЕ. 

От организацията припомнят, че на 5 юли екип на телевизия СКАТ е бил нападнат 

словесно и физически от Сидеров и членове на политическата му партия в Бургас, докато 

репортерите са се опитвали да вземат интервю от депутатите. 

Петимата журналисти са подали жалби в местната полиция, твърдейки, че са били 

словесно нападнати, с физически наранявания, като е пострадала и техника при 

инцидента. 

"Този тип нападение към членове на медия е неприемливо. Политиците трябва да 

бъдат пример като показват високо ниво на толерантност към обществената критика и се 

уверяват, че дори гласовете, с които не са съгласни, са защитени", заяви Миятович. 

Тя допълни, че офисът ѝ е регистрирал няколко случая на словесни и психически 

атаки срещу журналисти от Сидеров през последните години. 

"Подобни заплахи не само застрашават засегнатите журналисти, но може да 

навреди на свободното изразяване и има ужасяващ ефект върху свободата на медиите. 

Политическият имунитет не трябва да позволява лошото отношение към 

журналисти и публичното унижение на служители в медиите", продължава официалното 

изявление на представителя на ОССЕ. 

"Вярвам, че българските власти ще гарантират, че такова поведени повече няма да 

се толерира", заяви още Миятович. 

 

 

Източник: Europa.bg 

  

http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2064
http://www.dnevnik.bg/evropa/novini_ot_es/2013/07/09/2099623_predstavitel_na_osse_nastoia_bulgarskite_vlasti_da/?ref=miniurl
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Новини от европейските институции  

Събития от изминалата седмица в европейските институции 

 
Седмицата в Европейския парламент  

 

 

Отлагането на продажбата на CO2 квоти: 

временна мярка за стабилизиране на пазара 

 

Европейският парламент гласува на 3 юли 

2013 г. за отлагане на продажбата на 

разрешителни за емисии въглероден диоксид, за 

да покачи цената им и по този начин да направи 

инвестициите в чисти технологии по-

привлекателни във финансово отношение, 

отколкото закупуването на разрешителни на 

европейския пазар на квоти. Докладчикът на ЕП 

Матиас Гроте (С&Д, Германия) определя решението като временна мярка, която следва да 

се превърне в елемент от по-съществена реформа на схемата за търговия с емисии на ЕС.  

„На първо място отлагането печели време, за да се стабилизира цената на 

емисиите и съответно целият пазар“, сподели г-н Гроте. Според него резултатът от 

гласуването в ЕП отразява „възможно най-добрата сделка за спасяване на схемата за 

търговия с емисии, докато не проведем дългосрочна реформа на системата“. „Решението 

на ЕП носи яснота за пазарите и избягва опасността ЕС да не изпълни своите цели за 

намаляване на емисиите“, добави той. 

След гласуването в ЕП цената на квотите за емисии се покачи.  

Депутатите внесоха малки изменения в първоначалното предложение на 

Комисията, като добавиха, че намесата на пазара може да бъде направена само веднъж, 

при изключителни обстоятелства и то при условие, че тя няма да доведе до 

преместването на компании извън ЕС. 

Г-н Гроте смята, че планът не е в ущърб на бизнеса, а е инвестиция в бъдещите 

поколения. „Нашата цел е намаляване на емисиите въглероден диоксид, но и развитието 

на здрава и устойчива индустрия“. 

Що се отнася до бъдещето на схемата за търговия с емисии, г-н Гроте се обявява 

за задълбочен дебат за мерките по преструктуриране. „Ние ще започнем възможно най-

скоро преговори с министрите от страните-членки и ще търсим единно решение, което ще 

позволи на схемата за търговия с емисии да изпълни своята задача“, заяви той. 
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Пленарна сесия на ЕП 1-4 юли 2013 г.: бюджет 

на ЕС, Хърватия, защита на личните данни 

 

 

Депутатите в ЕП одобриха резултата от 

преговорите между Парламента и страните-членки 

относно бюджета на ЕС за 2014-2020 г. по време на 

последната си пленарна сесия преди лятната 

ваканция. Те също така приветстваха Хърватия в ЕС и 

обсъдиха проблема със защитата на личните данни на 

европейските граждани във връзка с разразилия се 

скандал за следенето в Интернет.  

Други значими теми от пленарното заседание бяха предложението за отлагане на 

аукциони за продажба на разрешителни за емисии CO2, зачитането на основните 

ценности на ЕС в Унгария, доклад за реакцията на ЕС при пандемии и спирането на 

обществените радио и телевизионни канали в Гърция 

 

 

 

Източник: страницата на Европейския парламент 

 

 

 

 

 

 

Седмицата в Съвета  

 

ЕС приветства 28-ата държава членка — Хърватия 

 

Хърватия е първата държава от Западните Балкани, която се 

присъединява към Европейския съюз. Присъединяването ѝ на 1 юли 

2013 г. е резултат от продължил десетилетие процес на преговори.  

След официалното си заявление за членство в ЕС през 2003 г. 

Хърватия положи значителни усилия и изпълни всички критерии за 

присъединяване, необходими, за да постигне съответствие със 

законодателството и стандартите на ЕС. Постигнат бе видим напредък 

в области като правовата държава, борбата срещу корупцията, правата на човека и 

защитата на малцинствата. 

„Освен ясните ползи за нея и ЕС присъединяването на Хърватия показва, че когато 

се изпълняват условията, ЕС спазва ангажиментите си. Като отбелязва ангажимента на 

Хърватия двустранните отношения да не бъдат пречка за процеса на присъединяване, 

Съветът очаква Хърватия да продължава да играе активна и положителна роля в 

регионалното сътрудничество в Западните Балкани.“ 

Заключения на Съвета относно Хърватия, приети през април 2013 г. 

  

Хърватия в ЕС, заедно за растеж  

http://www.croatia-in-the-eu.eu/bg
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За повече информация относно условията за членство в ЕС  

За повече информация относно политиката на разширяване на ЕС  

  

Хърватия в Съвета 

Система на гласуване 

От 1 юли 2013 г. за приемането на законодателен акт с квалифицирано мнозинство 

се изискват най-малко 260 гласа от общо 352, от не по-малко от 15 държави членки. 

Хърватия разполага със 7 гласа (колкото Дания, Ирландия, Литва, Словакия и 

Финландия). 

  

Официални езици 

В деня на присъединяването хърватският става 24-ият официален език на 

Европейския съюз, правно и политически равностоен на всички останали официални 

езици на ЕС. Всички законодателни актове на ЕС вече се изготвят на хърватски. 

За повече информация относно промените в Съвета във връзка с присъединяването на 

Хърватия  

Документи, свързани с процеса на присъединяване на Хърватия  

 

 

 

Източник: страницата на Съвета 

 

 

 

 

 

Председателство на Съвета на ЕС 
 

 

Литовско председателство на Съвета на ЕС: за 

постигане на една „надеждна, просперираща и 

отворена Европа” 

 

  В периода 1 юли – 31 декември 2013 г. Република 

Литва ще поеме за първи път ротационното председателство 

на Съвета на Европейския съюз след присъединяването си 

към Съюза през 2004 г. Тя ще бъде шестата държава-членка 

от последната вълна на разширяване след Словения, 

Чешката република, Унгария, Полша и Кипър, която ще поеме тази отговорна роля. 

Дефинираните от предстоящото Литовско председателство приоритетни сфери на 

действие целят постигането на една „надеждна, просперираща и отворена Европа”. Те 

демонстрират приемственост и амбиция за надграждане постигнатото от предшестващото 

Ирландско председателство на Съвета на ЕС по актуалните теми от европейския дневен 

ред. 

„Надеждна Европа”: По отношение на икономическото възстановяване на Европа, 

Литовското председателство ще се стреми да засили рамката за икономическо 

управление и да укрепи бюджетните механизми за надзор в еврозоната, ще следи за 

стриктното прилагане на Пакта за растеж и заетост, ще продължи с дискусиите за 

задълбочаването на Икономическия и паричен съюз, включително изграждането на 

Банков съюз, както и ще се опита да насърчи по-активното участие на европейските 

граждани по въпросите на европейския дневен ред. 

„Просперираща Европа”: Литовското председателство ще фокусира усилията си и 

върху мерките, целящи повишаването на конкурентоспособността на европейската 

http://ec.europa.eu/enlargement/policy/conditions-membership/index_en.htm
http://europa.eu/pol/enlarg/index_bg.htm
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/genaff/137537.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/genaff/137537.pdf
http://www.consilium.europa.eu/policies/enlargement/croatia/press-releases?lang=bg
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икономика. Акцентът ще е поставен върху насърчаването на заетостта, в т.ч. на 

младежката заетост, предприемането на мерки в подкрепа дейността на малките и 

средните предприятия, развитие на индустрията, изследванията, иновациите и 

дигиталния пазар, подходящо прилагане на Третия енергиен пакет, преглед на 

макрорегионалните стратегии на ЕС за Балтийско море и Дунавския регион. 

„Отворена Европа”: Сред външнополитическите приоритетите на Литовското 

председателство ще бъде засилването надиалога със страните от Източното партньорство 

чрез подписването на споразумения за асоцииране и на споразумения за изграждане на 

задълбочени и всеобхватни зони за свободна търговия, постигане на напредък по 

преговорите с източните партньори за облекчаване на визовия режим и визова 

либерализация, продължаване на процеса на разширяване на ЕС, промотиране на 

свободната търговия с някои от стратегическите партньори на ЕС, ефективен контрол на 

външните граници на Съюза, засилване на Общата политика за сигурност и отбрана, 

увеличаване на въздействието на европейската политика за развитие. 

България оценява амбициозните цели и силния ангажимент на Литовското 

председателство за постигането на една по-стабилна Европа, която създава повече 

условия за икономически растеж и заетост. Споделяме виждането, че основният фокус на 

усилията следва да бъде съсредоточен върху приемането на необходимите законодателни 

актове по отношение на икономическото управление и финансовата стабилност: 

Българската страна активно ще участва по време на Литовското председателство в 

дискусиите по енергийната сигурност, завършването на Единния енергиен пазар на ЕС и 

засилването на външните измерения на енергийната политика на Съюза. Нашата основна 

цел ще бъде постигането на достъпни и конкуренти цени на електроенергията. 

България подкрепя намеренията на предстоящото Литовско председателство да 

върне акцента в дневния ред на Съвета на ЕС на въпросите, свързани с Източното 

партньорство, прилагането на Дунавската стратегия и продължаването на процеса на 

разширяване на Съюза. Страната ни застава зад амбициите на Литовското 

председателство и да укрепи ролята и разшири влиянието на ЕС на международната 

сцена, като ще продължи да допринася активно за постигането на тези цели. 

Важен въпрос за нас, по който очакваме продължаването на активните дискусии с 

европейските ни партньори през втората половина на 2013 г., е присъединяването на 

България към Шенгенското пространство. 

 

 

 

Уебсайт на литовското председателство 

 

 

Новини от Европейската комисия 

 

По-справедливо и по-екологично селско стопанство  

 

Постигнато е споразумение за промени в 

селскостопанската политика на ЕС от 2014 г. — подкрепа за 

устойчиво земеделие, повече помощ за нови фермери и по-

равномерно разпределяне на средствата между страните от 

ЕС. 

Политиката на ЕС в областта на земеделието, 

наричана Обща селскостопанска политика, има за цел да осигури достоен жизнен 

стандарт на фермерите и достатъчно храна на достъпни цени за европейците. 

Политиката работи чрез: 

http://www.eu2013.lt/en
http://europa.eu/pol/agr/index_bg.htm
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подкрепа за доходите на фермерите – при условие, че те спазват строги стандарти 

за безопасността на храните, опазването на околната среда и здравето и хуманното 

отношение към животните. (70 % от бюджета на ЕС за подкрепа на селското стопанство).  

стабилизиране на пазара, когато земеделието е засегнато от лошо време или болести 

(около 10 % от разходите за подпомагане на селското стопанство).  

финансиране на модернизирането на фермите, за да станат по-конкурентни (20 % 

от помощта на ЕС за земеделието, допълва се с национално финансиране).  

В резултат от споразумението някои от правилата ще се променят от януари 

2014 г. Например за да имат право на подпомагане на доходите, фермерите ще трябва да 

възприемат устойчиви практики, благоприятстващи качеството на почвата, 

биоразнообразието, диверсифицирането на посевите и доброто състояние на пасищата. 

В резултат на реформата разпределянето на финансирането ще е по-справедливо: 

до 2019 г. нито една страна от ЕС няма да получава по-малко от 75 % от средното за ЕС. 

Политиците се споразумяха и за промени, които улесняват започването на работа 

от млади фермери. В момента 30 % от 12-те милиона фермери в ЕС са на възраст над 65 

години, а едва 6 % са на възраст под 35 години. 

В добавка към съществуващата помощ, новите фермери ще получават 

допълнителна подкрепа на доходите си в размер на 25 % през първите пет години. 

С нови правила ще бъдат подсилени преговорните позиции на фермерите в някои 

сектори, като се дадат на професионални организации правомощия да уреждат 

споразумения за продажба от тяхно име. 

Новите правила ще влязат в сила през януари 2014 г. По няколко последни пункта 

ще бъде постигната договореност по време на преговорите по общия бюджет на ЕС за 

2014-2020 г. 

В ЕС има около 12 милиона фермери, работещи на пълно работно време. 

Селскостопанският и хранително-вкусовият сектори заедно имат дял от 6 % в БВП на ЕС 

и осигуряват 46 милиона работни места. 

 

 

 

Източник: страницата на Европейската комисия 

 

 

 

 

 
 

Документи на Европейската комисия 
 

Документи на ЕК получени в периода юни - юли 2013 г. 

 
 

 
СИГНАТУРА ДАТА 

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за хармонизиране 
на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на съоръжения под 
налягане 

COM(2013) 
471 

28/06/2013 

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the 
monitoring, reporting and verification of carbon dioxide emissions from maritime transport and 
amending Regulation (EU) No 525/2013 - {SWD(2013) 236 final}{SWD(2013) 237 final} 

COM(2013) 
480 

28/06/2013 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Напредък на държавите 
членки в областта на сградите с близко до нулевото нетно потребление на енергия  

COM(2013) 
483 

28/06/2013 

http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/20578/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/20578/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/20578/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/20579/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/20579/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/20579/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/20583/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/20583/
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Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за оправомощаване на държавите членки да 
ратифицират, в интерес на Европейския съюз, Договора за търговията с оръжие  

COM(2013) 
482 

28/06/2013 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Окончателна оценка 
на Регламент (ЕО) № 614/2007 относно Финансовия инструмент за околна среда (LIFE+)  

COM(2013) 
478 

28/06/2013 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на 
Регламент (ЕО) № 1365/2006 относно статистиката за превоза на товари по вътрешни водни 
пътища по отношение на предоставянето на Комисията на делегирани и изпълнителни 
правомощия за приемането на определени мерки 

COM(2013) 
484 

28/06/2013 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Първи отчет за 
напредъка по изпълнението на работния документ на службите на Комисията „Намаляване на 
емисиите на замърсители от морския транспорт и пакет от инструменти за устойчив воден 
транспорт“ 

COM(2013) 
475 

28/06/2013 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Включване на 
емисиите от морския транспорт в политиките на ЕС за намаляване на парниковия газ  

COM(2013) 
479 

28/06/2013 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за мобилизиране на 
средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 
28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския 
парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление 
(заявление EGF/2011/025 IT/Lombardia, подадено от Италия)  

COM(2013) 
470 

28/06/2013 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за мобилизиране на 
средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с 
точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския 
парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление 
(заявление EGF/2012/008 IT/De Tomaso Automobili, подадено от Италия) 

COM(2013) 
469 

28/06/2013 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Годишен доклад до 
Европейския парламент и Съвета относно дейността на централното звено на Евродак през 
2012 г. 

COM(2013) 
485 

28/06/2013 

ПРОЕКТ на общ бюджет на Европейския съюз за 2014 финансова година - Общо въведение - 
Общ разчет за приходната част на бюджета - Общ разчет за приходната и разходната част на 
бюджета по раздели 

COM(2013) 
450 

28/06/2013 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА - Хармонизирана рамка за проектите за бюджетни планове и 
докладите относно емитирането на дългови инструменти в рамките на еврозоната 

COM(2013) 
490 

27/06/2013 

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

COM(2013) 
451 

27/06/2013 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването на протокола между Европейския 
съюз и Република Габон за определяне на възможностите за риболов и на финансовото 
участие, предвидени в действащото Споразумение за партньорство в областта на рибарството 
между двете страни 

COM(2013) 
465 

27/06/2013 

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

COM(2013) 
452 

27/06/2013 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ относно добавената 
стойност на макрорегионалните стратегии - {SWD(2013) 233 final} 

COM(2013) 
468 

27/06/2013 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, Придружаващ документа към ДОКЛАДА 
НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И 
СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ относно добавената стойност на 
макрорегионалните стратегии - {SWD(2013) 233 final} 

SWD(2013) 
233 

27/06/2013 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно член 8а от 
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Labor market developments in Europe 

Издание относно пазара на труд в Европа за 2011 г. 

ЕС 1680 

 

European economy – Public finance in EMU - 2011 

Публичните финанси в икономическия и паричен съюз за 2011 г.  

ЕС 1681 

 

Tax reforms in EU – MEMBER STATES 2011 

Данъчни реформи в ЕС за 2011 г. 

ЕС 1682 

 

European economic – Forecast – 2011 

Икономически преглед на ЕС за 2011 г. 
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Product market review – 2010-2011 

Преглед на пазара на продукти в ЕС за 2010-2011 г. 
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The European Economic and Social committee during the Polish Presidency 

Издание относно икономическия и социален съвет по време на полското 

председателство – юли-декември 2011 г. 
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Living and working in Europe – yearbook 2010 

Годишник относно живот и работа в Европа 
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Cities of tomorrow  

Градове на бъдещето чрез регионалната политика 
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JRC REPORT 

Доклад на изследователския и научен център за 2011 г. 
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Employment policy – Social Europe guide VOL 1 - 2011 

Първо издание на политиката на заетостта в Европа за 2011 г. 
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Agriculture and fishery statistic – 2009/2010 

Статистика за земеделие и риболов за периода 2009/2010 г.  
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Energy, transport and environment indicators 

Статистическо издание относно транспорт и околна среда за 2011 г. 
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