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Тема на седмицата 
 

 

 

Бюджетът на ЕС за 2014 г.: 
Спорове за разходите за бежанци 

и хуманитарна помощ 
 

 

Европейският парламент ще приеме позицията 

си за бюджета на ЕС за следващата година на 23 

октомври 2013 г., като се очаква депутатите да 

гласуват против предложеното от Съвета намаляване 

на средствата в области като хуманитарна помощ, бежанци и инициативи за растеж. 

Остават притесненията за растящия размер на неплатени задължения от предишни 

години. В същото време бюджетът на самия Парламент е на път да бъде намален на 

реална база.  

Докладчикът на ЕП за общия бюджет Ане Йенсен (АЛДЕ, Дания) коментира така 

предлаганите от Съвета съкращения в бюджета: „Много трудно е да се разбере тяхната 

позиция. Още в предложението на Комисията е залегнал бюджет, който е около 6% по-

малък от миналогодишния. Страните-членки ще получат във всички случаи икономиите, 

които искат, но въпреки това финансовите министри смятат, че трябва да направят 

съкращения точно в областите, които са важни за Парламента.“ 

Г-жа Йенсен не скрива опасенията си от ръста на поети разходи, които не са 

платени. „В бюджета за 2014 г. 92% от средствата, предвидени за структурни фондове, 

изследвания и други проекти, са за плащането на стари сметки и само 8% са за нови 

инициативи. Комисарят за бюджета Януш Левандовски потвърждава, че е налице снежна 

топка от неплатени сметки, тя се търкаля и става все по-голяма“. 

 

 

 

 

 

 

Източник: страницата на Европейския парламент 
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Събития в Народното събрание 

Събития от изминалата седмица 
 

Председателят на Народното събрание 

Михаил Миков се срещна с извънредния и 

пълномощен посланик на Кралство Белгия 

Аник ван Калстер 

 

 

Председателят на Народното събрание 

Михаил Миков се срещна на 18 октомври 2013 г. 

с извънредния и пълномощен посланик на 

Кралство Белгия у нас г-жа Аник ван Калстер. 

В разговора бяха засегнати широк кръг от 

теми, свързани с традиционно активните 

двустранни отношения, както и с общите интереси на България и Белгия като партньори в 

Европейския съюз и НАТО. Споделено бе разбирането от необходимост от по-тесни 

връзки между парламентарните институции, особено на ниво комисии и групи за 

приятелство. 

Председателят на Народното събрание Михаил Миков изрази благодарност за 

последователната и ангажирана подкрепа на Кралство Белгия за пълноправното членство 

на страната ни Европейския съюз. Той посочи, че усилията на двете страни днес трябва 

да бъдат насочени в оползотворяването на неизползвания потенциал за партньорство, 

особено в сферата на търговско-икономические връзки. 

Михаил Миков информира посланик Калстер за законодателната дейност на 42-

рото Народно събрание и отбеляза, че към момента най-актуалните приоритети са 

бюджетът за 2014 г. и данъчните закони. 
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Предстоящи събития  
 

23/10/2013 

09:00 Пленарно заседание  

23/10/2013 

14:15 Заседание на Комисия по отбрана  

23/10/2013 

14:30 Заседание на Комисия по икономическата политика и туризъм 

23/10/2013 

14:30 Заседание на Комисия по културата и медиите 

23/10/2013 

14:30 Заседание на Комисия по външна политика  

23/10/2013 

14:30 Заседание на Комисия по земеделието и храните 

23/10/2013 

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

23/10/2013 

15:00 Заседание на Комисия по енергетика 

23/10/2013 

15:00 Заседание на Комисия по инвестиционно проектиране  

23/10/2013 

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

фондове 

24/10/2013 

09:00 Пленарно заседание  

24/10/2013 

14:30 Заседание на Комисия по бюджет и финанси 

24/10/2013 

14:30 Заседание на Комисия за взаимодействие с граждански организации и движения 

24/10/2013 

14:30 Заседание на Комисия по околната среда и водите 

24/10/2013 

15:00 Заседание на Комисия по здравеопазването 

 

22/10/2013 

Китайска парламентарна делегация, водена от заместник-председателя на Китайския 

народен политически и консултативен съвет Ду Цинлин, ще бъде на посещение в 

България  

24/10/2013 

Народното събрание ще бъде домакин на публична дискусия за проблемите при 

прилагането на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси  

http://www.parliament.bg/bg/plenaryprogram/ID/761
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2071/sittings/ID/6490
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2064/sittings/ID/6484
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2080/sittings/ID/6486
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2070/sittings/ID/6494
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2073/sittings/ID/6489
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2072/sittings/ID/6493
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2065/sittings/ID/6495
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2069/sittings/ID/6485
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2085/sittings/ID/6487
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2085/sittings/ID/6487
http://www.parliament.bg/bg/plenaryprogram/ID/761
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2066/sittings/ID/6499
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2081/sittings/ID/6492
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2078/sittings/ID/6488
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2077/sittings/ID/6491
http://www.parliament.bg/bg/calendar/ID/807
http://www.parliament.bg/bg/calendar/ID/807
http://www.parliament.bg/bg/calendar/ID/807
http://www.parliament.bg/bg/calendar/ID/807
http://www.parliament.bg/bg/calendar/ID/806
http://www.parliament.bg/bg/calendar/ID/806
http://www.parliament.bg/bg/calendar/ID/806
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Годишна работна програма   

 

 

 

Годишна работна програма по въпросите на Европейския съюз 2012 г. 

 

 

 

 

 

 

Законопроекти свързани с правото на ЕС 
 

 

На 17 октомври 2013 г. Комисията по бюджет и финанси разгледа и  прие на първо 

четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно 

облагане, № 302-01-28, внесен от Министерски съвет на 11.10.2013 г.  

Законопроектът отстранява констатирани несъответствия с правото на Европейския 

съюз и е съобразен с европейската практика по прилагане на режима, действащ съгласно 

Директива 2003/49/ЕО на Съвета от 3 юни 2003 г. относно общата система на данъчно 

облагане на плащания на лихви и роялти между свързани лица дружества от различни 

държави-членки. 

 

 

 

 

 

Новини от България свързани с ЕС 
 

 

Дипломатически усилия за кризата в Сирия 

 

 

Още не е ясно колко пари ще бъдат отпуснати спешно 

на България от Европейската комисия, заради кризата с 

бежанците, каза еврокомисарят по вътрешни работи Сесилия 

Малмстрьом, цитирана от БНТ.  

Български и европейски експерти са оценявали нуждата 

от финансова и експертна помощ, но заключението не е 

готово.  

В Люксембург външните министри от Съюза обсъдиха 

ситуацията в Сирия и призоваха враждуващите страни да 

осигурят достъп на хуманитарни работници. Министрите се съгласиха, че ситуацията 

влияе и на по-далечните държави, сред които и България. 

http://www.parliament.bg/bg/grp2012
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2066
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Междувременно Башар Асад обяви, че е готов да участва в следващите 

президентски избори през 2014 година. Той потвърди, че все още не е съгласувана  

датата за провеждането на мирната конференция в Женева, но уточни, че Дамаск 

продължава да се съмнява в нейния успех. 

Държавният секретар на Съединените щати Джон Кери пък коментира, че ако 

Башар Асад бъде преизбран, войната в Сирия ще продължи. Според него сирийската 

опозиция никога няма да приеме оставането му на власт 

  

 

Източник: Europa.bg 

 
 

Новини от европейските институции  

 

Събития от изминалата седмица в европейските институции 

 
 
Седмицата в Европейския парламент  

 

 

Комисии на ЕП искат 40% от неизпълнителните 

постове в бордовете да са за жени 

 

До 2020 г. поне 40% от неизпълнителните членове 

на бордовете в търгуваните на борсата европейски 

компании следва да са жени, настояват депутатите от две 

парламентарни комисии, които гласуваха по новите 

правила на 14 октомври 2013 г. В предприятията, които са 

държавна собственост, това съотношение ще трябва да 

бъде достигнато до 2018 г. През 2012 г. жените са заемали само 15% от 

неизпълнителните постове в бордовете на директорите на компаниите в Европа.  

Според предложението, което получи подкрепа в комисията по права на жените и 

в комисията по правни въпроси, новите правила ще се отнасят за всички компании, чиито 

акции се търгуват на борсата, включително и онези, в които повече от 90% от персонала 

са от един от двата пола. Малките и средните предприятия няма да бъдат засегнати. 

 

Текстът, който предстои да бъде разгледан в пленарна зала, предвижда 

компаниите, които не изпълнят изискванията до 2020 г., да бъдат принудени да дават 

обяснения на националните власти. Наказания като изключване от участие в търгове за 

обществени поръчки ще бъдат налагани на дружествата, които нямат прозрачни и 

открити процедури за назначаване. 

Неизпълнителните членове на бордовете на директорите са външни за дружествата 

лица, които не са свързани с оперативното управление. Техните отговорности са 

свързани с упражняването на контрол върху изпълнителните директори и определянето 

на стратегията на дружеството. 
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Продукти, на които може да се има доверие: 

докладчиците на ЕП за новите правила за 

безопасност 

 

Никой не иска мобилният му телефон да гръмне в 

лицето му или играчките на децата да се счупят минути 

след отварянето им. Комисията по вътрешен пазар и 

защита на потребителите прие на 17 октомври 2013 г. два 

доклада, които се стремят да осигурят по-безопасни 

продукти за потребителите чрез налагането на по-строг 

контрол на стоките на пазара. Разговаряхме с 

докладчиците за целите на законодателството.  

Текстовете са част от единен пакет от мерки, който цели подобряване на защитата 

на потребителите и засилване на ефективността на вътрешния пазар за нехранителни 

стоки. Очаква се Парламентът да гласува докладите на пленарното си заседание през 

декември 2013 г.. 

По-безопасни продукти за потребителите  

Новите правила уточняват задълженията на производители, вносители и 

дистрибутори относно етикетирането и идентификацията на продуктите. Всички 

участници на пазара ще трябва да изпълняват едни и същи изисквания и проследяването 

на веригата на доставка ще става по-лесно в случай на открити проблеми. 

Страната на произход на продукта ще трябва да бъде обозначена, независимо дали 

той е от страна от ЕС или не, посочва докладчикът на ЕП г-жа Кристел Шалдемозе (С&Д, 

Дания). Друго важно нововъведение е създаването на обозначение за безопасност на 

продукта, като това следва да бъде удостоверено от компетентен орган след провеждане 

на тестове от независима организация. Новото обозначение ще допълва сега 

съществуващото обозначение за съвместимост на продукта с европейските стандарти, 

което се прави от производителя. 

По-строг контрол върху продуктите  

Новият регламент за наблюдение на пазара обединява правилата в тази област в 

един документ и засилва санкциите срещу нарушителите. Докладчикът г-жа Сирпа 

Пиетикайнен (ЕНП, Финландия) заяви в интервю, че „днес системата на контрол е 

неефективна и не създава равни условия между компаниите, които зачитат правилата, и 

тези, които не ги зачитат“.  

Тя също така добави: „Повече ресурси ще бъдат насочени към инспектирането на 

продукти и производители с по-голям риск. Ще има санкции за онези, които редовно и 

умишлено нарушават правилата и заплашват безопасността на потребителите“. 

Парламентът предлага създаването на черен списък на производителите на опасни 

продукти 

 

 

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, ако не 

става въпрос за бизнес измама. Заблуждаващите търговски 
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практики са често явление и на 22 октомври  2013 г. депутатите в ЕП ще гласуват в 

пленарна зала доклад за борбата с тях. Разговаряхме с автора на текста Корнелис де 

Йонг (ОЕЛ/СЗЛ, Нидерландия) след гласуването в комисия на 26 септември 2013 г.  

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 

 

 

Медицински изделия: Нови правила засилват 

изискванията за безопасност 

 

Европейският парламент ще гласува на 22 

октомври 2013 г. в пленарна зала нови правила за 

безопасността на медицинските изделия, които засилват 

изискванията при сертифицирането на импланти след 

разразилите се неотдавна скандали в различни 

европейски страни. Депутатите също така се очаква да 

наложат изисквания с гласуване по друго законодателно 

предложение за предоставянето на повече информация на пациентите относно същността 

и последствията от генетичните тестове.  

Приетите в парламентарната комисия по обществено здраве 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  

Парламентът ще разгледа и друго предложение, получило подкрепа в комисията по 

обществено здраве, което определя по-строги изисквания за информираното съгласие и 

консултациите в областта на генетичните изследвания. 



Седмичен бюлетин Брой 19 
21 октомври 2013 г. 

 

Народно събрание 

Отдел „Европейско право” 
9 

„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 в парламентарната комисия на 25 септември 2013 г.  

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, а някои от тях се продават свободно 

 

 

 

Източник: страницата на Европейския парламент 
 

 

 

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 
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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 

 

Нова кампания показва значението на земеделието в 

нашия живот - 21/10/2013 Г. 

 

От храната, която ядем, до дрехите, които носим — 

продуктите, създадени от европейските фермери, са 

навсякъде около нас. С нова кампания ще се повишава 

осведомеността за значението на селското стопанство в 

нашето ежедневие. 

В ЕС има около 12 милиона земеделски стопани на пълно работно време, а около 

36 милиона други работни места зависят пряко от европейското селско стопанство. 

Същевременно проучвания показват, че градското население в Европа се чувства 

все по-откъснато от живота в селските райони и земеделието. Европейският съюз иска да 

противодейства на тази тенденция с кампанията „Да се погрижим за корените си“, чрез 

която се стреми да подчертае колко важно е земеделието и как Съюзът го подкрепя със 

своите политики. 

Не само храна  

http://www.eu2013.lt/en
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Акцент в кампанията е широкият спектър от продукти, които зависят от 

европейското селско стопанство. От френски сирена в нашите хладилници и италианска 

вълна в нашите пуловери до холандски лалета на масите ни — резултатите от труда на 

европейските фермери са навсякъде. Освен да се насочи вниманието към това, което 

земеделските стопани произвеждат, кампанията има за цел и да се подчертае значението 

на селското стопанство в други области като стимулиране на растежа в селските 

общности, опазване на околната среда и природните ландшафти на Европа и др. 

Уебсайтът на кампанията — Да се погрижим за корените си 

— съдържа информация за политиките на ЕС в областта на земеделието и материали за 

фермери и учители, които искат да обяснят повече за това, което правят, и за начините, 

по които помага ЕС. Ще се състоят и различни прояви, които ще дадат възможност на 

хората да научат повече за европейското селско стопанство. 

Защо говорим за селскостопанската политика сега?  

През юли 2013 г. бе постигнато споразумение за промени в селскостопанската 

политика на ЕС от 2014 г. нататък. Общата селскостопанска политика, или ОСП, има за 

цел да се гарантира поминъкът на земеделските стопани, като в същото време на 

европейците се осигурява качествена храна на разумни цени. 

С промените в политиката се цели постигане на по-голяма справедливост в 

областта на селското стопанство чрез по-равномерно разпределяне на средствата в ЕС.  

Освен това ще има финансиране в помощ на новото поколение млади фермери и за 

повишаване на екологосъобразността на земеделието. 

Да се погрижим за корените си  

По-справедливо и по-екологично селско стопанство  

 

 

 

Източник: страницата на Европейската комисия 

 
 
 

Инициативи на ЕС  
 

Наградата за европейски гражданин: какво означава 

Европа за отличените 

 
Европа е нещо повече от мястото, където всички ние 

живеем, но значението й е различно за всеки един от нас. Много 

хора и организации допринасят с работата си за европейските 

ценности и наградата за европейски гражданин, връчена им от 

председателя на Европейския парламент на 17 октомври 2013 г., 

е начин да почетем техния принос. Попитахме някои от 

отличените за 2013 г. какво означава Европа за тях.  

Сред 43-мата лауреати са двама българи - поетът Валери 

Петров и д-р Милен Врабевски от фондация "Българска памет", 

както и асоциация за селски библиотеки в Латвия, организация 

за подкрепа на жертвите на трафика на хора в Италия, 

асоциация на млади хора за преодоляване на проблемите, 

произтичащи от кризата в Гърция, и проект за запознаване на младите хора в Германия с 

начина на вземане на решения в ЕС. Разгледайте нашето слайдшоу и вижте каква роля 

играе Европа в техния живот. 

 
Източник: страницата на Европейския парламент 

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-for-our-roots/index_de.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-for-our-roots/index_de.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-for-our-roots/index_es.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-for-our-roots/index_es.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-for-our-roots/index_it.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-for-our-roots/index_it.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-for-our-roots/index_pl.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-for-our-roots/index_pl.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-for-our-roots/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-for-our-roots/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-for-our-roots/index_de.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-for-our-roots/index_de.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-for-our-roots/index_es.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-for-our-roots/index_es.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-for-our-roots/index_it.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-for-our-roots/index_it.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-for-our-roots/index_pl.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-for-our-roots/index_pl.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-for-our-roots/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/news/agriculture/130704_bg.htm
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Документи на Европейската комисия 
 

Документи на ЕК получени в периода октомври 2013 г. 

 
 
ПОСЛЕДНИ ДОКУМЕНТИ 

ДОКУМЕНТ СИГНАТУРА ДАТА 

СЪОБЩЕНИЕ 

COM(2013) 
716 

21/10/2013 

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 (ЕС) № .../2013 на Европейския парламент и на Съвета относно 
общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури, за изменение на 
регламенти (ЕО) № 1184/2006 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) 
№ 104/2000 на Съвета 

COM(2013) 
732 

18/10/2013 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно член 294, параграф 6 
от Договора за функционирането на Европейския съюз относно позиция на Съвета за 
приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общата политика в 
областта на рибарството 

COM(2013) 
733 

18/10/2013 

Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2009/71/ЕВРАТОМ за 
установяване на общностна рамка за ядрената безопасност на ядрените инсталации - 
{SWD(2013) 422 final}{SWD(2013) 423 final}{SWD(2013) 424 final}{SWD(2013) 425 final}  

COM(2013) 
715 

17/10/2013 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - РЕЗЮМЕ НА ОЦЕНКАТА НА 
ВЪЗДЕЙСТВИЕТО придружаващо документа Предложение за Директива на Съвета за 
изменение на Директива 2009/71/Евратом на Съвета за установяване на общностна рамка за 
ядрената безопасност на ядрените инсталации - {COM(2013) 715 final} {SWD(2013) 423 
final}{SWD(2013) 424 final}{SWD(2013) 425 final} 

SWD(2013) 
422 

17/10/2013 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОЦЕНКАТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО, 
Придружаващ документа Предложение за Директива на Съвета за изменение на Директива 
2009/71/Евратом на Съвета за установяване на общностна рамка за ядрената безопасност на 
ядрените инсталации - {COM(2013) 715 final}{SWD(2013) 422 final}{SWD(2013) 424 
final}{SWD(2013) 425 final} 

SWD(2013) 
423 

17/10/2013 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - План за прилагане, Придружаващ 
документа към Предложението за Директива на Съвета за изменение на Директива 
2009/71/Евратом на Съвета за установяване на общностна рамка за ядрената безопасност на 
ядрените инсталации - {COM(2013) 715 final}{SWD(2013) 422 final}{SWD(2013) 423 
final}{SWD(2013) 425 final} 

SWD(2013) 
424 

17/10/2013 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Анекс VI към ОЦЕНКАТА НА 
ВЪЗДЕЙСТВИЕТО, придружаващо документа Предложение за Директива на Съвета за 
изменение на Директива 2009/71/Евратом на Съвета за установяване на общностна рамка за 
ядрената безопасност на ядрените инсталации - {COM(2013) 715 final}{SWD(2013) 422 
final}{SWD(2013) 423 final}{SWD(2013) 424 final} 

SWD(2013) 
425 

17/10/2013 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Годишен доклад за 
дейностите на Европейския съюз в научноизследователската област и технологичното 
развитие през 2012 година 

COM(2013) 
713 

17/10/2013 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ относно прилагането на 
Регламент (ЕО) № 428/2009 за въвеждане режим на Общността за контрол на износа, 
трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба  

COM(2013) 
710 

16/10/2013 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за мобилизирането 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/2013/001 FI/Nokia от Финландия)  

COM(2013) 
707 

16/10/2013 

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на 
Директива 2003/87/ЕО за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови 
газове в рамките на Общността, с оглед на изпълнението до 2020 година на международно 

COM(2013) 
722 

16/10/2013 
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споразумение за прилагане на единна, основана на пазара глобална мярка за емисиите от 
международната авиация - {SWD(2013) 430 final}{SWD(2013) 431 final} 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА 

SWD(2013) 
430 

16/10/2013 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОБОБЩЕНА ОЦЕНКА НА 
ВЪЗДЕЙСТВИЕТО, придружаващ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 
И НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2003/87/ЕО за установяване на схема за търговия с 
квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността, с оглед на изпълнението до 
2020 година на международно споразумение за прилагане на единна глобална, основана на 
пазара мярка за емисиите от международната авиация - {COM(2013) 722 final}{SWD(2013) 
430 final} 

SWD(2013) 
431 

16/10/2013 

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/2013/003 DE/First Solar, подадено от Германия)  

COM(2013) 
706 

16/10/2013 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за мобилизирането 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/2012/011 DK/Vestas от Дания) 

COM(2013) 
703 

16/10/2013 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Доклад относно 
прилагането на Директива 2004/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно 
намаляването на емисиите от летливи органични съединения, които се дължат на 
използването на органични разтворители в някои лакове и бои и в продукти за пребоядисване 
на превозните средства, и за изменение на Директива 1999/13/ЕО  

COM(2013) 
704 

16/10/2013 

СЪОБЩЕНИЕ 

COM(2013) 
700 

16/10/2013 

БЮДЖЕТ 

COM(2013) 
719 

16/10/2013 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Дългосрочнa визия по 
отношение на инфраструктурата в Европа и извън нея 

COM(2013) 
711 

1 
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