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Тема на седмицата 
 

 

 

 

Обсъждат сирийските бежанци в 
Брюксел 

 

 

 

 

 

 

 

Проблемите, пред които е изправена България заради бежанската вълна от Сирия, 

ще е сред основните теми на работната визита на външния министър Кристиян Вигенин в 

Брюксел. Той ще разговаря по въпроса с еврокомисар Кристалина Георгиева и с лидерите 

на водещите политически групи в Европейския парламент, съобщава БНР. 

Според Вигенин все още има шанс средствата, предвидени за страната ни от фонд 

"Миграция и убежище" за следващите 7 години, да бъдат увеличени - защото размерът им 

е недостатъчен при новите условия: 

България, когато са залагани първите индикативни числа, за нея са планирани 

малко над 10 милиона. Считаме, че при сегашната ситуация тези средства са 

недостатъчни. Дотогава, докогато не са фиксирани числата, винаги има шанс нещо да се 

промени. Просто искам да представя допълнително аргументи. 

Разширяването на Европейския съюз към Западните Балкани, както и дали 

Македония да получи дата за присъединителни преговори ще са също част от темите, 

които ще засегне по време на работното си посещение в белгийската столица външният 

ни министър, който ще се срещне и с ресорния комисар Щефан Фюле. В навечерието на 

тези разговори Вигенин заяви, че без да има подписан договор за добросъседство, 

България няма да подкрепи определянето на дата за Македония. 

 

 

 

 

 

 

Източник: Europa.bg 
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Събития в Народното събрание 

Събития от изминалата седмица 
 

 

Председателят на Народното събрание 

Михаил Миков откри академичната 

година във Великотърновския 

университет „Св. св. Кирил и Методий” 

 
Председателят на Народното събрание 

Михаил Миков и народни представители 

участваха в тържественото откриване на 

академичната 2013/2014 година във 

Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. 

Михаил Миков поздрави студентите, преподавателите и ръководството на висшето 

училище с началото на новата учебна година. Той посочи, че освен 50-годишния юбилей 

на Великотърновския университет, през 2013 г. България, Европа и светът отбелязват и 

1150 години от Великоморавската мисия на Светите братя Кирил и Методий, които са 

патрон на висшето училище. По думите му знанието и буквите, оставени от Солунските 

братя, са част от онова, заради което първокурсниците прекрачват днес прага на едно от 

най-престижните учебни заведения в България. 

„Убеден съм, че вие идвате тук с една огромна емоция - емоцията на докосването 

до времето, и желание да получите знания”, обърна се председателят на парламента към 

студентите. „В епохата на всеобщия достъп, на плоския свят книгите, библиотеките и 

традиционното университетско знание, като че ли губят значение, но това, скъпи 

първокурсници, далеч не е така”, подчерта Михаил Миков. Той отбеляза, че освен знания 

в университета студентите ще намерят приятели за цял живот и допълни, че 

международната дейност на Великотърновския университет отваря големите врати на 

обмена на идеи, на приятелство със съседни и по-далечни държави. 

След произнасянето на студентската клетва, написана от драматурга и поет Радко 

Радков, Михаил Миков символично даде началото на новата академична година. 

Ректорът на университета проф. дпн Пламен Легкоступ подари на председателя на 

парламента пластика на Светите братя Кирил и Методий. Михаил Миков връчи на проф. 

Легкоступ почетен плакет на Народното събрание. 

 



Седмичен бюлетин Брой 16 
30 септември 2013 г. 

 

Народно събрание 

Отдел „Европейско право” 
4 

 

 
 

 

 

Предстоящи събития  
 

01/10/2013 

15:30 Ръководството на Комисията по вероизповеданията и парламентарна етика ще се 

срещне на 1 октомври с пастор Николай Неделчев, председател на Обединени eвангелски 

църкви  

01/10/2013 

16:00 Съветът за обществени консултации към Комисията по европейските въпроси и 

контрол на европейските фондове ще заседава за първи път на 1 октомври 

 

Годишна работна програма   

 

 

 

Годишна работна програма по въпросите на Европейския съюз 2012 г. 

 

 

 

 

 

Законопроекти свързани с правото на ЕС 
 

На 25.09.2013 г. Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения 

прие на първо четене законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на 

търговското корабоплаване, № 302-01-18, внесен от Министерски съвет на 20.09.2013 г.  

Законопроектът въвежда мерки по прилагането на Регламент (ЕС) № 1177/2010 на 

Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 относно правата на пътниците, 

пътуващи по море или по вътрешни водни пътища, и за изменение на Регламент (ЕО) № 

2006/2004. Законопроектът определя  Изпълнителна агенция „Морска администрация“ 

като национален орган, отговарящ за изпълнението на Регламент (ЕС) № 1177/2010. 

Измененията и допълненията на Кодекса на търговското корабоплаване са 

съобразени и с правилата и разпоредбите на Морската трудова конвенция и 

Международната конвенция за арест на кораби. 

 

 

 

 

 

http://www.parliament.bg/bg/calendar/#8132
http://www.parliament.bg/bg/calendar/#8132
http://www.parliament.bg/bg/calendar/#8132
http://www.parliament.bg/bg/calendar/#8133
http://www.parliament.bg/bg/calendar/#8133
http://www.parliament.bg/bg/grp2012
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2079
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2079
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Новини от България свързани с ЕС 
 

 

 

България е сред европейските страни, пренебрегващи демократичните принципи 

 

България е сред държавите в ЕС, където през последните години някои 

демократични принципи са били пренебрегвани, сочи изследване на британския 

аналитичен център "Демос", чиито резултати са обобщени от белгийския вестник "Либр 

Белжик" и БТВ. 

Изследването е било изготвено по молба на групата на социалистите и 

демократите в Европейския парламент. Докладът сочи, че подобен извод се отнася също 

за Унгария, Румъния, Гърция, Франция и Италия. Нашата страна е поставена сред 

държавите, където напоследък е било наблюдавано повишение на равнището на 

корупцията и политическата нестабилност, както и спад на участието в изборите. Сходни 

изводи са направени за Румъния, Латвия, Литва, Словакия, Унгария и Гърция. 

Докладът изучава още доверието на избирателите в политиците, в демокрацията в 

държавата, в съгражданите, както и равнището на усещане сред хората, че контролират 

живота си. По тези показатели България е в група с Унгария и Чехия, както и с жертвите 

на кризата в еврозоната - Португалия, Гърция, Испания и Кипър. В тази група сривът в 

доверието е най-отчетлив, показват данните. 

В по-общ план изследването отбелязва, че демокрацията в Европа не може да бъде 

възприемана като даденост, че тя е заболяла, а състоянието й се е влошило от 

обществено-икономическата криза.  

 

 

 

 

 

Източник: Europa.bg 
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Новини от европейските институции  

Събития от изминалата седмица в европейските институции 

 
Седмицата в Европейския парламент  

 

 

 

Под наблюдение: опасения от предполагаемо 

проникване на НСА в системата на SWIFT 

 

Комисията по граждански свободи на ЕП 

разгледа на 24 септември 2013 г. твърденията за 

проникване от страна на американската Агенция за 

национална сигурност (НСА) в данните за банкови 

разплащания, които поддържа платежната система 

SWIFT, и възможностите на ЕС за реакция. До момента 

американските власти не са предоставили ясен отговор по темата. Изслушването е част от 

разследването на ЕП на масовото наблюдение, което осъществява НСА в Интернет.  

Комисарят по вътрешните работи Сесилия Малмстрьом е отправила питане на 12 

септември 2013 г. към САЩ относно твърденията. До момента обаче липсва 

удовлетворителен отговор. 

Такова проникване в системите на SWIFT, посочи г-жа Малмстрьом, би било 

нарушение на сключеното през 2010 г. споразумение между ЕС и САЩ за предоставяне на 

данни за плащания на европейски граждани на американските власти за целите на 

борбата с тероризма. „Нарушение на договора може определено да доведе до спирането 

на неговото действие“, добави еврокомисарят.  

Директорът на Европол Роб Уейнрайт заяви, че неговата организация няма 

„информация или доказателства, които да потвърдят или да отхвърлят твърденията, 

появили се в пресата относно НСА“, а Бланш Петр, главен правен съветник на SWIFT, 

увери депутатите, че те не разполагат с „никакви доказателства за неразрешено 

проникване в мрежата и данните на SWIFT“. 
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Медицински изделия: Нови правила засилват 

изискванията за безопасност 

 

Комисията по обществено здраве одобри на 25 

септември 2013 г. нови правила за безопасността на 

медицински изделия, които засилват изискванията при 

сертифицирането на импланти след разразилите се 

неотдавна скандали в различни европейски страни. 

Депутатите също така призоваха с гласуване по друго законодателно предложение за 

предоставянето на повече информация на пациентите относно същността и последствията 

от генетичните тестове. Двата текста ще бъдат гласувани в пленарна зала в края на 

октомври 2013 г.  

Приетите в парламентарната комисия текстове засилват контрола на националните 

власти върху органите, сертифициращи спазването на европейските изисквания за 

медицинските изделия. Докладчикът на ЕП по темата г-жа Дагмар Рот-Беренд (С&Д, 

Германия) е убедена, че това ще доведе до подобряване на безопасността за пациентите 

в Европа. 

„В последно време твърде много опасни медицински изделия като изкуствени 

тазобедрени стави бяха поставени в телата на хиляди пациенти в Европа. Имаше нужда 

да променим системата драстично“, заяви г-жа Рот-Беренд. 

ДНК тестове – пациентите трябва да са информирани  

С отделно гласуване относно диагностичните медицински изделия комисията по 

обществено здраве прие по-строги изисквания за информираното съгласие и 

консултациите в областта на генетичните изследвания. 

„Генетичните тестове трябва да бъдат провеждани само след предоставянето на 

информация на пациентите и получаването на съгласие от тях, тъй като те могат да имат 

сериозни последствия за здравната застраховка на пациента, за неговото наемане или 

оставане на работа и за психологическите рискове. Трябва човек да помисли какво би 

могло да означава тази информация“, заяви докладчикът Петер Лизе (ЕНП, Германия) 

след гласуването.  

Диагностичните медицински изделия включват различни уреди за извършване на 

тестове извън човешкото тяло – на кръвната захар, за бременност или за ХИВ/СПИН. Те 

могат да се ползват за лабораторни тестове или да се продават свободно 
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Заблуждаващи търговски практики: „престъпниците 

са много изобретателни“ 

 

Един малък предприемач може да прецени, че да 

вкара името на дружеството си във фирмен указател, да 

регистрира патент или да се запише в търговска палата са 

инвестиции, които си струват. Това сигурно е така, но не и 

ако става въпрос за бизнес измама. Заблуждаващите търговски практики са често 

явление и комисията по вътрешен пазар на ЕП гласува на 26 септември 2013 г. доклад за 

борбата с тях. Разговаряхме с автора на доклада Корнелис де Йонг (ОЕЛ/СЗЛ, 

Нидерландия).  

Срещу какви форми на заблуждаващи търговски практики е насочен Вашият 

доклад? 

Срещу всякакви форми – ние предпочетохме да не даваме тясна дефиниция, 

защото престъпниците са много изобретателни. Често забелязваме фалшиви фактури за 

услуги, които никога не са предоставяни. Хората плащат за включване във фалшиви или 

непопулярни фирмени указатели, а след това биват таксувани за автоматично 

подновяване на присъствието в указателя. Има фалшиви фактури от името на търговски 

палати или за регистрация на патенти. Пробва се всичко, което работи. 

Кои са жертвите и колко големи са щетите? 

Това са най-вече малки бизнесмени, които веднъж след като бъдат измамени, не 

смеят да направят нищо, защото си мислят, че ще изглеждат глупаво. Така че те просто 

плащат. 

Тук говорим за милиарди евро само в ЕС… 

Как ЕС може да помогне за спирането на такива практики? 

ЕС има своята роля. Първото нещо е да се създаде във всяка страна национална 

точка за контакт, която събира всички жалби и поддържа база данни с примери за тези 

практики. Оттам можем да създадем европейска база данни. И това да е не само база 

данни за заблуждаващите практики, но и за осъдените компании, които следва да бъдат 

изключени от получаването на европейски субсидии или на обществени поръчки.  

На второ място, прокуратурите трябва да дадат приоритет на тези случаи, защото 

въпреки че отделните измами са на малка стойност, взети заедно, те достигат огромни 

суми. 

На трето място, препоръчваме Европол да се включи с анализ на ситуацията 

 

 

 

 

Източник: страницата на Европейския парламент 
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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 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 
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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 

 

Признание за нови литературни таланти в Европа  

 

 

Дузина нови или изгряващи автори от Европа са 

обявени за носители на Наградата за литература на 

Европейския съюз за 2013 г. 

Петият поред ежегоден конкурс спомага за 

привличане на вниманието към нови и изгряващи автори, 

които иначе може и да не получат заслуженото признание 

извън родните си страни. 

Целта на конкурса е да се изтъкнат креативността и многообразието на 

съвременната европейска литература, като се стимулира нейното разпространение на 

континента и интереса към четенето на книги от автори от други държави. 

Победителите получават парична награда от по 5000 евро и достъп до 

финансиране за превод на книгите им на други европейски езици, а техните 

произведения се представят на престижни панаири на книгата.  

Наградата за литература на ЕС е отворена за участие за 37 страни в Европа. Всяка 

година национални журита в една трета от държавите посочват отличените автори, така 

че всички да бъдат представени в рамките на тригодишен период.  

Победителите за 2013 г. са: 

Изабел Уери (Белгия) за романа „Обезкостената Мерилин“ (Marilyn Désossée)  

Фарук Шехич (Босна и Херцеговина) за „Книга за Уна“ (Knjiga o Uni) — роман за 

преодоляването на травмите от войната  

Емилиос Солому (Кипър) за „Дневник на изневярата“ (Hμερολóγιο μιας απιστίας) — 

книга за времето, разрухата, паметта и любовта  

http://www.eu2013.lt/en
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Кристиан Банг Фос (Дания) за „Смъртта кара Ауди“ (Døden kører audi) — роман за 

едно пътуване из Европа  

Меелис Фридентал (Естония) за „Пчелите“ (Mesilased) — книга, проследяваща 

приключенията на студент, пътуващ между Нидерландия и Естония  

Катри Липсон (Финландия) за „Сладоледаджията“ (Jäätelökauppias) — забавна и 

симпатична история, развиващата се предимно в Чехословакия през 40-те и 50-те години 

на ХХ век  

Лидия Димковска (Бивша югославска република Македония) за „Резервен живот“ 

(Резервен Живот) — книга за борбата за индивидуалност на сиамски близнаци  

Марица Бодрожич (Германия) за „Маса от черешово дърво“ (Kirschholz und alte 

Gefühle) — история за времето и паметта  

Тулио Форгиарини (Люксембург) за „Амок — една люксембургска любовна история“ 

(Amok – Eng Lëtzebuerger Liebeschronik) — история за юноша, който търси любов, щастие 

и място в съвременното общество  

Йоана Първолеску (Румъния) за „Животът започва в петък“ (Viaţa începe vinery) — 

уникално и приятно пътешествие в миналото  

Габриела Бабник (Словения) за „Сух сезон“ (Sušna doba) — проследяваща една 

необичайна любовна история  

Кристиан Крусат (Испания) за „Кратка теория за пътуването и пустинята“ (Breve 

teoría del viaje y el desierto): 6 истории за различни човешки преживявания.  

Обявяването на тазгодишните победители съвпадна с 12-ия европейски ден на 

езиците, на който се чества нашето богато езиково наследство и се изтъкват ползите от 

изучаването на езици.  

На тазгодишния Европейски ден на езиците, който бе отбелязан с множество 

прояви в цяла Европа, се акцентира върху важността на езиците не само за получаването 

на работа, но и в по-широк аспект — как те помагат на хората да пътуват из Европа, за 

да работят, учат и живеят в други страни. 

Награда за литература на ЕС  

Съобщение за медиите - Обявени са носителите на наградата за литература на ЕС 

за 2013 г.  

Съобщение за медиите - Европейски ден на езиците  

Европейски ден на езиците  

Награди за най-добрите литературни произведения в Европа  

 

 

 

 

Източник: страницата на Европейската комисия 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.euprizeliterature.eu/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-877_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-877_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-875_bg.htm
http://ec.europa.eu/languages/orphans/european-day-of-languages_bg.htm
http://ec.europa.eu/news/culture/121009_bg.htm
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Документи на Европейската комисия 
 

Документи на ЕК получени в периода септември 2013 г. 

 
ПОСЛЕДНИ ДОКУМЕНТИ 

ДОКУМЕНТ СИГНАТУРА ДАТА 

ДОКЛАД 

COM(2013) 
661 

27/09/2013 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА 

SWD(2013) 
344 

27/09/2013 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА - ШЕСТИ ФИНАНСОВ 
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА относно ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ФОНД ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО - 2012 БЮДЖЕТНА ГОДИНА - {SWD(2013) 340 final} 

COM(2013) 
657 

26/09/2013 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, Придружаващ документа към ДОКЛАДА 
НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА - ШЕСТИ ФИНАНСОВ ДОКЛАД НА 
КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА относно ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА 
ГАРАНТИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО - 2012 БЮДЖЕТНА ГОДИНА - {COM(2013) 657 final} 

SWD(2013) 
340 

26/09/2013 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за последващите действия 
по освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 
2011 година (резюме) - {SWD(2013) 348 final}{SWD(2013) 349 final} 

COM(2013) 
668 

26/09/2013 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, Придружаващ документа към ДОКЛАДА 
НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за последващите действия по 
освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2011 
година - Отговор на запитването от Съвета - {COM(2013) 668 final}{SWD(2013) 349 final} 

SWD(2013) 
348 

26/09/2013 

СЪОБЩЕНИЕ 

COM(2013) 
682 

26/09/2013 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА 

SWD(2013) 
404 

26/09/2013 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, Придружаващ документа към ДОКЛАДА 
НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за последващите действия по 
освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2011 
година - Отговор на запитването от Съвета - {COM(2013) 668 final}{SWD(2013) 348 final} 

SWD(2013) 
349 

26/09/2013 

ДОКЛАД 

COM(2013) 
658 

25/09/2013 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно Финансовия регламент, приложим за 11-ия 
Европейски фонд за развитие - {SWD(2013) 345 final} 

COM(2013) 
660 

25/09/2013 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на 
Регламент (ЕО) № 55/2008 на Съвета относно въвеждане на автономни търговски 
преференции за Република Молдова 

COM(2013) 
678 

25/09/2013 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно възможни нови 
изисквания за етикетиране на текстилните продукти и във връзка с проучване относно 
алергенните вещества в текстилните продукти 

COM(2013) 
656 

25/09/2013 

ПРОЕКТ НА КОРИГИРАЩ БЮДЖЕТ № 8 (ПКБ2а) КЪМ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2013 Г. - ОБЩ 
РАЗЧЕТ ЗА ПРИХОДНАТА ЧАСТ - РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛИ - Раздел III — 
Комисия 

COM(2013) 
669 

25/09/2013 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Помощен документ - Таблица за 
сравнение - 10-ти - 11-ти финансови регламент на Европейски фонд за развитие, 
Придружаващ документа към Предложението за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно Финансовия 
регламент, приложим за 11-ия Европейски фонд за развитие - {COM(2013) 660 final} 

SWD(2013) 
345 

25/09/2013 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ДО СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Отваряне на 

COM(2013) 
654 

25/09/2013 

http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/20968/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/20969/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/20956/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/20956/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/20956/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/20957/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/20957/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/20957/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/20957/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/20958/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/20958/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/20958/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/20959/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/20959/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/20959/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/20959/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/20965/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/20966/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/20970/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/20970/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/20970/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/20970/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/20937/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/20946/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/20946/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/20960/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/20960/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/20960/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/20961/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/20961/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/20961/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/20962/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/20962/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/20962/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/20963/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/20963/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/20963/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/20963/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/20964/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/20964/
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образованието: иновативно преподаване и учене за всички чрез нови технологии и 
образователни ресурси със свободен достъп - {SWD(2013) 341 final} 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Анализи и упътване на иновативно 
преподаване и учене за всички чрез нови технологии и образователни ресурси със свободен 
достъп в Европа, Придружаващ документа към Съобщението - "Отваряне на образованието" - 
{COM(2013) 654 final} 

SWD(2013) 
341 

25/09/2013 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването на протокола между Европейския 
съюз и Кралство Мароко 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) 
648 

23/09/2013 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Нова стратегия на ЕС 
за горите: за горите и сектора на горското стопанство - {SWD(2013) 342 final}{SWD(2013) 
343 final} 

COM(2013) 
659 

20/09/2013 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, Придружаващ документа към 
СЪОБЩЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Нова стратегия на ЕС 
за горите: за горите и сектора на горското стопанство - {COM(2013) 659 final}{SWD(2013) 
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