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Тема на седмицата 
 

 

След края на изборната нощ: какво предстои оттук 
нататък 

 
Европейските избори са вече 

зад нас, но много въпроси все още 

нямат категоричен отговор. 

Следващите дни ще хвърлят повече 

светлина върху това кой ще бъде 

следващият председател на Комисията 

и кои политически групи ще намерят 

общ език, за да определят дневния ред 

на новия Парламент. Ето накратко 

какво предстои в Брюксел и в 

Страсбург до лятото.  

На 27 май 2014 г. сутринта заседава председателският съвет на Парламента, 

включващ лидерите на парламентарните групи и председателя на ЕП. Темата на 

дискусията ще бъдат резултатите от изборите и отражението им върху избора на 

председател на Комисията, политиката в Европа и в самия Парламент. 

Кой ще бъде начело на Комисията 

За пръв път на тези избори европейските политически партии представиха 

официални кандидати за главния пост в Европейската комисия, която е изпълнителният 

орган, натоварен да подготвя и прилага европейските политики. В изборната нощ 

повечето номинирани кандидати заявиха, че новият председател на Комисията трябва да 

бъде един от тях. 

Официалната номинация трябва да дойде в следващите седмици от Европейския 

съвет - форумът, където се срещат държавните и правителствени ръководители в ЕС. Те 

ще разискват въпроса на неофициална вечеря във вторник. Европейските договори ясно 

заявяват, че изборът на кандидат трябва да отчита резултата от изборите. 

Оттам нататък кандидатът ще трябва да потърси подкрепа от политическите групи 

в Парламента, като на него ще са му нужни гласовете на над половината от всички 

депутати, т.е. поне 376. Очаква се гласуването в пленарната сесия да бъде между 14 и 17 

юли 2014 г. 

Други теми 

Друга тема, която предизвиква интерес, е възможната поява на нови групи през 

започващия парламентарен мандат. Правилникът на ЕП изисква наличието на поне 25 

депутати от 7 страни за сформирането на група. Консултациите по темата трябва да 

приключат до първата пленарна сесия, започваща на 1 юли 2014 г. 

Самата първа сесия ще определи новия председател и заместник-председатели на 

Парламента. Научете повече за процедурите от нашата инфографика. 

Как ще изглежда ЕП 

Неокончателните резултати, публикувани в понеделник в 16:50 часа българско 

време, показват, че ЕНП печели 213 места в новия Парламент, С&Д – 190 места, АЛДЕ – 

64, а Зелените – 53. Европейските консерватори и реформисти вземат 46 места, 

http://www.elections2014.eu/bg/new-parliament/towards-a-new-parliament
http://www.rezultati-izbori2014.eu/bg/election-results-2014.html
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Обединената европейска левица/Северна зелена левица – 42, а „Европа на свободата и 

демокрацията“ – 38. Избраните кандидати от листи, които са имали депутати в 

предишния парламент, но не са били част от нито от една от групите, са 41, а други 64 

места отиват за партии/коалиции, които са нови за ЕП. 

Резултатите ще продължат да бъдат актуализирани до обявяването на 

окончателните данни. 

 

 

 

Източник: страницата на Европейския парламент 

 

 

 

Събития в Народното събрание 

Събития от изминалата седмица 
 

Парламентът отхвърли вота на недоверие към правителството на Пламен 

Орешарски със 116 гласа „против“, 93 "за" и без въздържали се 

 

 

Парламентът отхвърли вота на недоверие към правителството на Пламен 

Орешарски със 116 гласа „против“, 93 "за" и без въздържали се. Искането за гласуване 

на недоверие на кабинета беше внесено от ПГ на ПП ГЕРБ. В пленарната зала 

присъстваха премиерът Пламен Орешарски и министри от кабинета. 

Министър-председателят Пламен Орешарски благодари за подкрепата и увери 

парламента, че кабинетът ще продължи да работи за оздравяване на енергетиката. 

Премиерът подчерта, че енергетиката е тема, по която трябва да се водят дискусии 

и имало нужда от градивно обсъждане, защото решенията днес щели да дадат отражение 

след 5-10 и повече години. Най-големите грешки в енергетиката според него са 

направени през 2000 и 2012 година. В последната една година правителството беше 

принудено да вземе редица мерки, отбеляза Пламен Орешарски. По думите му днес 

пазарът на електроенергия бил значително по-балансиран. В ход е либерализацията, 

която беше ненужно забавена в предишните години, допълни той. 

"Благодаря на всички народни представители, които подкрепиха работата на 

кабинета, както и на колегите от опозицията, които изказаха критични бележки. Бих се 

радвал, ако те са градивно критични, а не целенасочено неконструктивни", подчерта още 

Пламен Орешарски. 
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Предстоящи събития  
 

04/06/2014 

09:00 Пленарно заседание  

04/06/2014 

09:20 Среща на Групата за приятелство България – Хърватия с делегация на Групата за 

приятелство Хърватия – България на парламента на Република Хърватия, водена от 

председателя на групата Илия Филипович  

04/06/2014 

10:10 Среща на ръководството на Комисията по култура и медии с делегация на Групата 

за приятелство Хърватия – България на парламента на Република Хърватия, водена от 

председателя на групата Илия Филипович  

04/06/2014 

11:00 Среща на Комисията по регионална политика и местно самоуправление с делегация 

на Групата за приятелство Хърватия – България на парламента на Република Хърватия, 

водена от председателя на групата Илия Филипович  

04/06/2014 

14:30 Среща на Комисията по икономическа политика и туризъм, заместник-минстъра на 

икономиката и енергетиката Бранимир Ботев и представители на министерството на 

икономиката и енергетиката с делегация на Групата за приятелство Хърватия – България 

на парламента на Република Хърватия, водена от председателя на групата Илия 

Филипович  

04/06/2014 

15:00 Заседание на Комисия по правни въпроси  

04/06/2014 

15:00 Заседание на Комисия по икономическата политика и туризъм  

05/06/2014 

09:00 Пленарно заседание  

05/06/2014 

10:00 Среща на Комисията по земеделието и храните с делегация на Групата за 

приятелство Хърватия – България на парламента на Република Хърватия, водена от 

председателя на групата Илия Филипович  

05/06/2014 

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

05/06/2014 

15:00 Заседание на Комисия по здравеопазването  

06/06/2014 

09:00 Пленарно заседание  

06/06/2014 

11:00 Парламентарен контрол 

 

04/06/2014 

Делегация на Групата за приятелство с България в парламента на Хърватия ще бъде на 

посещение в България на 4 и 5 юни  

 

 

http://www.parliament.bg/bg/plenaryprogram/ID/805
http://www.parliament.bg/bg/calendar/#8884
http://www.parliament.bg/bg/calendar/#8884
http://www.parliament.bg/bg/calendar/#8884
http://www.parliament.bg/bg/calendar/#8885
http://www.parliament.bg/bg/calendar/#8885
http://www.parliament.bg/bg/calendar/#8885
http://www.parliament.bg/bg/calendar/#8886
http://www.parliament.bg/bg/calendar/#8886
http://www.parliament.bg/bg/calendar/#8886
http://www.parliament.bg/bg/calendar/#8887
http://www.parliament.bg/bg/calendar/#8887
http://www.parliament.bg/bg/calendar/#8887
http://www.parliament.bg/bg/calendar/#8887
http://www.parliament.bg/bg/calendar/#8887
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2067/sittings/ID/6976
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2064/sittings/ID/6973
http://www.parliament.bg/bg/plenaryprogram/ID/805
http://www.parliament.bg/bg/calendar/#8888
http://www.parliament.bg/bg/calendar/#8888
http://www.parliament.bg/bg/calendar/#8888
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2079/sittings/ID/6975
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2077/sittings/ID/6974
http://www.parliament.bg/bg/plenaryprogram/ID/805
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycontrol/ID/546
http://www.parliament.bg/bg/calendar/ID/852
http://www.parliament.bg/bg/calendar/ID/852
http://www.parliament.bg/bg/calendar/ID/852
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Новини от България свързани с ЕС 
 

 

И европейските депутати от България са: 

 

ЦИК обявяви за избрани членове на Европейския 

парламент от Република България по азбучен ред 

следните имена: 

 

Ангел Джамбазки - КП „България без цензура”, ВМРО-

БНД, ЗНС, Движение „Гергьовден”; 

 

Андрей Ковачев - ГЕРБ; 

 

Валдимитр Уручев - ГЕРБ; 

 

Георги Пирински - Коалиция за България; 

 

Ева Паунова - ГЕРБ; 

 

Емил Радев - ГЕРБ; 

 

Илияна Йотова - Коалиция за България; 

 

Илхан Кючюк - ДПС; 

 

Искра Михайлова - ДПС; 

 

Мария Габриел - ГЕРБ; 

 

Момчил Неков - Коалиция за България; 

 

Неджми Али - ДПС; 

 

Николай Бареков - КП „България без цензура”, ВМРО-БНД, ЗНС, Движение „Гергьовден”; 

 

Светослав Малинов - Реформаторски блок; 

 

Сергей Станишев - Коалиция за България; 

 

Томислав Дончев - ГЕРБ; 

 

Филиз Хюсменова - ДПС. 

 

 

Източник: europе.bg 
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Новини от европейските институции  

Събития от изминалата седмица в европейските институции 

 
Седмицата в Европейския парламент  

 

 

Председателският съвет на ЕП обсъди избора на 

нов председател на Комисията 

 

Лидерите на политическите групи в Парламента и 

председателят на ЕП Мартин Шулц се срещнаха на 27 

май 2014 г., за да обсъдят избора на следващия 

председател на Комисията. Кандидатът ще трябва да 

бъде номиниран от Европейския съвет през следващите 

седмици и ще се нуждае от одобрението на ЕП, за да 

заеме длъжността. Срещата в ЕП се проведе преди неофициалната вечеря на държавните 

ръководители в ЕС по-късно същия ден. 

 

 

Политическите групи в Парламента – 

защо те са важни 

 

Европейските избори излъчиха 

представители на над 180 политически 

партии в ЕП. Следващата стъпка е 

организирането на депутатите в 

парламентарни групи на базата на 

политическите им виждания. Групите имат 

решаващо влияние за това какво се случва в 

Парламента. Те трябва да бъдат изградени до 

началото на първата пленарна сесия на 1 юли 

2014 г. и да оповестят своето име, състав и лидери. Минималният брой депутати в една 

група е 25, като те трябва да са били избрани от поне 7 страни-членки.  

Всяка група сама взема решения за своята вътрешна организация и определя 

председател или съпредседатели. На групите им се предоставя секретариат и средства за 

организиране на заседания, за информационни и административни нужди. 

Политическите групи играят важна роля в определянето на дневния ред на 

Парламента, в избора на председател и заместник-председатели на ЕП. Колкото по-

голяма е една група, толкова повече време за изказвания получава в пленарна зала и 

толкова по-голяма тежест има при подготовката на позициите на Парламента. 

Депутатите не са задължени да се присъединят към съществуваща група или да 

създават нова – те могат да работят като независими. 

В предишния парламентарен мандат имаше 7 политически групи и около 35 

независими депутати от целия политически спектър. 

 

Източник: страницата на Европейския парламент 
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Седмицата в Съвета  

 

Съветът обсъжда селскостопански въпроси 

 

На заседанието в Брюксел от 19 май 2014 г. министрите на селското стопанство 

обсъдиха доклад относно незначителните употреби на продукти за растителна защита. Те 

потърсиха и възможни решения на проблема с разхищаването на храна.  

Незначителни употреби на продукти за растителна защита 

Министрите, заседаващи в рамките на Съвета по селско стопанство, проведоха 

обмен на мнения относно незначителните употреби на продукти за растителна защита. 

Изразът „незначителни употреби“ обхваща области, в които промишлеността няма 

големи финансови стимули да разработва и/или да подава заявления за разрешения за 

продукти за растителна защита. Обикновено това означава или проблем с вредителите за 

маловажна култура, или несъществен проблем с вредителите за основна култура. 

Министрите подкрепиха създаването на европейски фонд за справяне с проблема с 

незначителните употреби. Фондът, предложен наскоро в доклад на Комисията относно 

продуктите за растителна защита, би спомогнал за разработване на допълнителни 

инструменти за контрол на болестите по маловажните култури. 

Разхищаване на храна 

Министрите разгледаха въпроса със загубата и разхищаването на храна и обсъдиха 

някои възможни решения на проблема. Едно от обсъжданите предложения беше 

освобождаване на повече продукти от изискването за отбелязване на срок на минимална 

трайност. Някои продукти с дълъг срок на съхранение, които запазват качеството си по-

дълго, често продължават да са безопасни за консумация след посочения срок на 

минимална трайност. Определени хранителни продукти като вино, готварска сол, твърда 

захар и някои сладкарски изделия вече са освободени от правилата. 

Други точки от дневния ред 

На заседанието министрите разгледаха също: 

необходимостта от преразглеждане на действащите правила относно хуманното 

отношение към животните по време на транспортиране 

искане на министрите на селското стопанство да участват също в обсъжданията на 

Съвета относно рамката за 2030 г. за политиките в областта на климата и енергетиката 

искане за засилване на мерките при внос на цитрусови плодове от Южна Африка, 

за да се предотврати навлизането в ЕС на болестта на черните точки по листата 

затрудненията, свързани с проекта за насоки за отпускане на държавни помощи за 

периода 2014—2020 г. в сектора на селското стопанство и горите и в селските райони 

Съветът прие и заключения, с които се приветства новата стратегия на ЕС за горите. 

Заключения на Съвета относно новата стратегия на ЕС за горите  

 

 

 

Източник: Съвета на ЕС 

 

 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/agricult/142685.pdf
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Председателство на Съвета на ЕС 
 

Растежът, заетостта и насърчаването на 

социалното сближаване ще бъдат приоритетите на 

6-месечното гръцко председателство на ЕС, 

започнало на 1 януари. 

Водещите приоритети на гръцкото 

председателство са: 

• справяне с младежката безработица, която е 

сериозен проблем; 

• увеличаване на достъпа на малки и средни 

предприятия до кредити. 

Останалите цели включват подобряване на икономическото управление в 

еврозоната и приключване на преговорите за следващата фаза на банковия съюз. Тук 

основната цел е предотвратяване на повторение на неотдавнашната финансова криза. 

Гърция също така иска засилване на действията на ЕС срещу незаконната 

миграция и промени в стратегията на Съюза в областта на морското дело и 

законодателството относно защитата на данните. Друг въпрос в програмата е постигането 

на споразумение за използването на биогорива от първо поколение и шистов газ. 

Предвидено е по време на гръцкото председателство да се състои важна среща на 

върха с африкански държави, като ЕС се надява да бъде постигнат напредък за 

сключване на ново риболовно споразумение с Мароко. 

Натоварена програма  

Гърция поема председателството на ЕС в особено натоварен период, когато трябва 

да се постигнат споразумения по широк кръг въпроси преди изтичането на мандата на 

сегашния Европейски парламент през април. Преките избори за Парламент ще се 

проведат във всички 28 страни през май, а след това ще бъде избрана нова Комисия. 

През следващите 6 месеца Гърция ще председателства стотици официални и 

неофициални срещи, ще ръководи сложни преговори и ще бъде домакин на 13 съвета на 

министрите в Атина. 

През последните месеци Гърция работи в тясно сътрудничество с Литва, която 

председателства ЕС през втората половина на 2013 г. През юли 2014 г. Гърция ще 

„предаде“ председателството на Италия, която ще приветства с добре дошли новите 

членове на Парламента и Комисията. 

Гръцко председателство  

 

 

Уеб сайт на гръцкото председателство 

 

 

 

 

 

http://www.elections2014.eu/bg
http://gr2014.eu/de/
http://gr2014.eu/de/
http://gr2014.eu/
http://gr2014.eu/
http://gr2014.eu/
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Новини от Европейската комисия 

Държавни субсидии за индустрията — нови 

правила на ЕС за стимулиране на НИРД - 

26/05/2014 г. 

 

 

ЕС ще улесни държавите при подпомагането на 

предприятия като част от преразглеждането на 

правилата за стимулиране на растежа и насърчаване 

на научните изследвания и иновациите. 

Една от основните цели на реформата е 

ресурсите да се съсредоточат върху разследването на случаи на държавна помощ, при 

които има най-голяма вероятност да се навреди на конкуренти. 

В бъдеще фирмите ще могат да получават различни видове помощ за по-широк 

кръг от дейности и в по-голям размер, без да е необходимо плановете им да се одобряват 

предварително от органите на ЕС. 

Според оценките при новите либерализирани правила страните ще уведомяват 

Комисията за между 10% и 25% от случаите на държавна помощ вместо за 40%, както е в 

момента. Това понижение ще се дължи на намаляване на броя на критериите, при които е 

необходимо официално уведомление. 

Вече няма да се изисква Комисията да бъде уведомявана за около три четвърти от 

предоставяната понастоящем държавна помощ и за около две трети от субсидиите, с 

което ще се намали административната тежест за предприятията, държавните служители 

и самия ЕС. 

За сметка на това държавите ще трябва да публикуват онлайн подробности за 

всяка финансова помощ в размер над 500 000 евро, предоставена на предприятия от 

публични органи. Това ще даде възможност на другите страни, предприятия и широката 

общественост да следят внимателно каква е държавната подкрепа за икономиката в 

целия ЕС. 

Ползи за икономиката  

С новите правила на страните ще се даде гъвкавост да инвестират, например в 

новаторски клъстери, широколентова инфраструктура или опазване на културното 

наследство, когато помощта е ясно насочена към създаване на работни места или 

насърчаване на конкурентоспособността. 

Надеждите са, че промените ще помогнат за увеличаване на разходите на Европа 

за научноизследователска и развойна дейност и иновации с 50% до 2020 г. В момента ЕС 

инвестира в тази област около 2% от своя БВП. Ако този дял се увеличи до 3%, ЕС ще се 

изравни със САЩ и Япония. Това от своя страна би трябвало да помогне на 

предприятията да пускат нови продукти на пазара и да създават работни места. 

Реформата, която ще влезе в сила от 1 юли, е част от по-голям пакет от мерки, 

които имат за цел да се ускори вземането на решения по дела в областта на 

конкуренцията. През последните няколко години бяха въведени специфични правила за 

широк кръг от сектори, включително регионално развитие, рисково финансиране и 

летища. 

Съобщение за медиите — Улесняване на публичната подкрепа за НИРД и иновации 

 

Често задавани въпроси — Промени в правилата на ЕС за държавна помощ 
 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-586_en.htm?locale=FR
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-586_en.htm?locale=FR
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-586_EN.htm?locale=en
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Източник: страницата на Европейската комисия 
 
 
 

 

Инициативи на ЕС  
 
Младежката награда „Карл Велики“ за 2014 г.: 

първо място за датски проект 

 
Инициативата „Нашата Европа“, описваща 

едногодишното пътешествие на млади хора от Дания, зае 

първо място на младежкия конкурс „Карл Велики“ за 2014 

г. Носителите на първите три места в конкурса, 

организиран с участието на Европейския парламент, бяха 

обявени на церемония в Аахен на 27 май. Второ място спечели холандски проект за 

младежки конгрес за заетостта, а третото място бе заето от организаторите на програма 

за квалификация в Кипър.  

Отличените 

Първо място – „Нашата Европа“ (Дания) 

Елена Асклоф (на 23 г.) и Петер Лаугесен (на 24 г.) посвещават една година на 

пътуване из 24 европейски страни. Те пренощуват в домовете на млади хора и ги 

интервюират за темите, които ги вълнуват – образованието, работата и живота като цяло. 

Второ място - JouwDelft & Co (Холандия) 

Младежката безработица е болезнен проблем в повечето страни в Европа и затова 

млади хора от различни страни се събират, за да обменят идеи и да потърсят решения. 

Техните предложения са изпратени на Европейския парламент, а организираният 

конгрес води до изграждането на младежка мрежа, свързваща 10 европейски страни. 

Трето място - Employment4U (Кипър) 

Employment4U е програма за квалификация, организирана от младежката група 

YouthDynamics (Кипър). Тя включва 26 участника от 9 европейски страни и е насочена 

към подобряване на шансовете за намиране на работа на младите хора. 

Наградите бяха връчени от заместник-председателката на ЕП Ани Подимата, 

бившия председател на Парламента Ханс-Герт Пьотеринг и кмета на Аахен Марсел Филип. 

Младежката награда „Карл Велики“ 

Наградата цели да насърчи изграждането на европейско самосъзнание у младите 

хора и тяхното участие в проекти за европейска интеграция. В конкурса могат да 

участват хора на възраст между 16 и 30 години. 

Наградата за отличения с първо място проект е 5 000 евро, за втория – 3 000 евро, 

а за третия – 2 000 евро. Отличените на първите три места получават също така покана 

да посетят Европейския парламент, а всички 28 национални победители имаха 

възможност да присъстват на церемонията в Аахен. 

 

 
Източник: страницата на Европейската комисия 
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Документи на Европейската комисия 
 

Документи на ЕК получени в периода май 2014 г. 

 
 

ДОКУМЕНТИ НА ЕК 

ДОКУМЕНТ СИГНАТУРА ДАТА 

JOIN(2014)21 JOIN(2014) 21 19/05/2014 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) № 1387/2013 за 
суспендиране на автономните мита по Общата митническа тарифа за определени 
селскостопански, рибни и промишлени продукти 

COM(2014) 
283 

19/05/2014 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно прилагането на 
Директивата за летищните такси 

COM(2014) 
278 

19/05/2014 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ Осми годишен доклад за 
2013 г. относно предоставянето на помощ от Общността съгласно Регламент (ЕО) № 389/2006 
на Съвета от 27 февруари 2006 г. за създаване на инструмент за финансова подкрепа с цел 
насърчаване на икономическото развитие на общността на кипърските турци 

COM(2014) 
282 

16/05/2014 

СЪВМЕСТЕН ДОКЛАД ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Специален административен 
район Макао: годишен доклад за 2013 г. 

JOIN(2014) 19 16/05/2014 

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА от 16.5.2014 година относно актуализирания проект на 
бюджетен план на АВСТРИЯ 

C(2014) 3389 16/05/2014 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА Десети доклад относно прилагането на Регламент (ЕО) 
№ 866/2004 на Съвета от 29 април 2004 г. и положението, произтичащо от прилагането му, 
обхващащ периода от 1 януари до 31 декември 2013 г. - {SWD(2014) 157 final} 

COM(2014) 
280 

16/05/2014 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Технически анекси, Придружаващ 
документа към Годишен доклад относно прилагането на Регламент (ЕО) № 866/2004 на Съвета 
от 29 април 2004 г. и положението - {COM(2014) 280 final} 

SWD(2014) 
157 

16/05/2014 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Анализи на актулизирания план за 
бюджета на АВСТИЯ, Придружаващ документа към СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА относно 
актуализирания проект на бюджетен план на АВСТРИЯ - {C(2014) 3389 final} 

SWD(2014) 
168 

16/05/2014 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която Европейският съюз да заеме 
в рамките на Съвета за стабилизиране и асоцииране, създаден по силата на Споразумението 
за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки от 
една страна и Република Черна гора от друга страна, във връзка със замяната на Протокол 3 
относно определението на понятието „продукти с произход“ и методите на административно 
сътрудничество към посоченото споразумение с нов протокол, в който по отношение на 
правилата за произход се прави препратка към Регионалната конвенция за 
паневросредиземноморските преференциални правила за произход  

COM(2014) 
270 

15/05/2014 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която Европейският съюз да заеме 
в рамките на Съвместния комитет, създаден по силата на Споразумението между 
Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария от 22 юли 1972 г., във 
връзка със замяната на Протокол № 3 относно определението на понятието „продукти с 
произход“ и методите на административно сътрудничество към посоченото споразумение с нов 
протокол, в който по отношение на правилата за произход се прави препратка към 
Регионалната конвенция за паневросредиземноморските преференциални правила за 
произход 

COM(2014) 
268 

15/05/2014 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която Европейският съюз да заеме 
в рамките на Съвета за стабилизиране и асоцииране, създаден по силата на Споразумението 
за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от 
една страна, и бившата югославска република Македония, от друга страна, във връзка със 
замяната на Протокол 4 относно определението на понятието „продукти с произход“ и на 
методите на административно сътрудничество към посоченото споразумение с нов протокол, в 
който по отношение на правилата за произход се прави препратка към Регионалната 
конвенция за паневросредиземноморските преференциални правила за произход  

COM(2014) 
269 

15/05/2014 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която Европейският съюз да заеме COM(2014) 15/05/2014 

http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22331/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22333/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22333/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22333/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22334/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22334/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22327/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22327/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22327/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22327/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22328/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22328/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22332/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22332/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22335/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22335/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22335/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22336/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22336/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22336/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22337/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22337/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22337/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22313/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22313/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22313/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22313/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22313/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22313/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22313/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22313/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22314/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22314/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22314/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22314/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22314/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22314/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22314/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22314/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22315/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22315/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22315/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22315/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22315/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22315/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22315/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22315/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22316/
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в рамките на Съвместния комитет, създаден по силата на Споразумението между 
Европейската икономическа общност и Република Исландия от 22 юли 1972 г., във връзка със 
замяната на Протокол № 3 относно определението на понятието „продукти с произход“ и 
методите на административно сътрудничество към посоченото споразумение с нов протокол, в 
който по отношение на правилата за произход се прави препратка към Регионалната 
конвенция за паневросредиземноморските преференциални правила за произход  

275 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която Европейският съюз да заеме 
в рамките на Съвета за стабилизиране и асоцииране, създаден по силата на Споразумението 
за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от 
една страна, и Република Сърбия, от друга страна, във връзка със замяната на Протокол 3 
относно определението на понятието „продукти с произход“ и методите на административно 
сътрудничество към посоченото споразумение с нов протокол, в който по отношение на 
правилата за произход се прави препратка към Регионалната конвенция за 
паневросредиземноморските преференциални правила за произход  

COM(2014) 
274 

15/05/2014 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която Европейският съюз да заеме 
в рамките на Съвета за стабилизиране и асоцииране, създаден по силата на Споразумението 
за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от 
една страна, и Република Албания, от друга страна, във връзка със замяната на Протокол 4 
относно определението на понятието „продукти с произход“ и на методите на 
административно сътрудничество към посоченото споразумение с нов протокол, в който по 
отношение на правилата за произход се прави препратка към Регионалната конвенция за 
паневросредиземноморските преференциални правила за произход  

COM(2014) 
273 

15/05/2014 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която Европейският съюз да заеме 
в рамките на Съвместния комитет, създаден по силата на Споразумението между 
Европейската икономическа общност и Кралство Норвегия от 14 май 1973 г., във връзка със 
замяната на Протокол № 3 относно определението на понятието „стоки с произход“ и 
методите на административно сътрудничество към посоченото споразумение с нов протокол, в 
който по отношение на правилата за произход се прави препратка към Регионалната 
конвенция за паневросредиземноморските преференциални правила за произход 

COM(2014) 
276 

15/05/2014 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Европейското кино в 
цифровата епоха: Установяване на взаимовръзки между културното многообразие и 
конкурентоспособносттa 

COM(2014) 
272 

15/05/2014 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА 

SWD(2014) 
158 

15/05/2014 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Реформиран финансов 
сектор за Европа - {SWD(2014) 158 final} 

COM(2014) 
279 

15/05/2014 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за изпълнението на 
Директива 2008/48/ЕО относно договорите за потребителски кредити 

COM(2014) 
259 

14/05/2014 

 
ДОКУМЕНТИ НА СЪВЕТА НА ЕС 

май 2014 

3315-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Външни работи) - Дата: 19 май 

2014 г. Час: 9,30 ч. Място: СЪВЕТ СГРАДА „JUSTUS LIPSIUS“ Rue de la Loi, 175, 1048 

BRUXELLES , 02/05/2014  

3310-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Икономически и финансови 

въпроси) - Дата: 6 май 2014 г. Час: 11,00 ч. Място: Брюксел, 02/05/2014  

3314-то заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Селско стопанство и рибарство) 

Дата: 19 май 2014 г. Час: 14,30 ч. Място: СЪВЕТ СГРАДА „JUSTUS LIPSIUS“ Rue de la Loi, 

175, 1048 BRUXELLES, 05/05/2014  

3316-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Образование, младеж, култура и 

спорт) - Дата: 20 и 21 май 2014 г. Час: 10,00 ч., 10,00 ч. Място: СЪВЕТ СГРАДА „JUSTUS 

LIPSIUS“ Rue de la Loi, 175, 1048 BRUXELLES, 05/05/2014  

9497/14, 05/05/2014  

3310-о заседание на Съвета - Икономически и финансови въпроси - Брюксел, 6 май 2014 

г., 06/05/2014  
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http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22317/
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http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22318/
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http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22319/
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http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22319/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22319/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22319/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22321/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22321/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22321/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22321/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22322/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22323/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22323/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22323/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22304/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22304/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/22366
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/22366
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/22366
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/22372
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/22372
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/22364
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/22364
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/22364
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/22370
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3311-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Външни работи) - Дата: 8 май 

2014 г. Час: 10,00 ч. Място: Брюксел, 06/05/2014  

3317-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Конкурентоспособност 

(вътрешен пазар, промишленост, научни изследвания и космическо пространство) - Дата: 

26 май 2014 г. Час: 9,30 ч. Място: СЪВЕТ СГРАДА „JUSTUS LIPSIUS“ Rue de la Loi, 175, 

1048 BRUXELLES, 08/05/2014  

3312-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Външни работи) - Дата: 12 май 

2014 г. Час: 9,30 ч. Място: Брюксел, 08/05/2014  

9676/14, 08/05/2014  

9615/14, 08/05/2014  

9541/14, 08/05/2014  

9881/14, 12/05/2014  

Изпращане на протоколи от заседания на Съвета на Европейския съюз (обсъждания на 

законодателни актове), 12/05/2014  

3313-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Общи въпроси) - Дата: 13 май 

2014 г. Час: 10,00 ч. Място: Брюксел, 12/05/2014  

3312-о заседание на Съвета - Външни работи Брюксел, 12 май 2014 г., 12/05/2014  

9798/14, 13/05/2014  

9753/14, 13/05/2014  

9712/14, 15/05/2014  

9914/14, 15/05/2014  

9910/14, 15/05/2014  

3315-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Външни работи) - Дата: 19 май 

2014 г. Час: 9,30 ч. Място: Брюксел, 16/05/2014  

9716/14, 16/05/2014  

10008/14, 19/05/2014  

9875/14, 19/05/2014  

3315-о заседание на Съвета - Външни работи - Брюксел, 19 май 2014 г., 19/05/2014  

3302-ро заседание на Съвета на Европейския съюз - (ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ 

ВЪПРОСИ), проведено в Брюксел на 11 март 2014 г., 19/05/2014  

10085/14, 20/05/2014  

10086/14, 20/05/2014  

3318-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Транспорт, телекомуникации и 

енергетика) - Дата: 5 и 6 юни 2014 г. Час: 10,00 ч., 10,00 ч. Място: Конферентен център 

– сграда „KIRCHBERG“ 4, Place de l'Europe 1499 — LUXEMBOURG, 21/05/2014  

3319-то заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Правосъдие и вътрешни работи) 

- Дата: 5 и 6 юни 2014 г. Час: 9,30 ч., 10,00 ч. Място: Конферентен център – сграда 

„KIRCHBERG“ 4, Place de l'Europe 1499 — LUXEMBOURG, 21/05/2014  

10087/14, 21/05/2014  

10084/14, 21/05/2014  

10164/14, 22/05/2014  

3317-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Конкурентоспособност 

(вътрешен пазар, промишленост, научни изследвания и космическо пространство) Дата: 

26 май 2014 г. Час: 9,30 ч. Място: Брюксел, 23/05/2014  

10188/14, 26/05/2014  

10231/14, 26/05/2014  

10238/14, 26/05/2014  

10214/14, 26/05/2014  

10262/14, 26/05/2014  

10179/14, 26/05/2014  

2983/14, 28/05/2014  

3022/14, 28/05/2014  

10353/14, 28/05/2014  

http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/22368
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http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/22343
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http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/22340
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/22388
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/22494
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/22494
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/22387
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/22398
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http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/22446
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/22457
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/22462
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/22463
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/22464
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/22467
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/22469
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/22484
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/22492
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/22495
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2938/14, 28/05/2014  

2982/14, 28/05/2014  

10322/14, 28/05/2014  

 

 

Актове, публикувани в Официален вестник на 
Европейския съюз 
 

 

Дата L (Законодателство) C (Информация и известия) 

29/05/2014 L160 L161 L162 L163 C164 C164A C165 

28/05/2014 L159 C163 C163A 

27/05/2014 L157 L158 C160 C160A C161 C162 

26/05/2014   C159 

 

 
 

 
 
 
 

           Народно събрание 
  Дирекция „Законодателна 

дейност” 
      eubulletin@parliament.bg 

vesna@parliament.bg 
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