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Тема на седмицата 
 

 

Парламентарният мандат в числа: 
какво се случи в ЕП през 2009-2014 

г. 
 

Работата на Европейския парламент през 

последните пет години бе белязана от борбата с 

икономическата криза , която порази света като цяло и 

особено силно някои от страните в ЕС. Депутатите 

положиха много усилия, за да укрепят стабилността на финансовата система, да 

стимулират единния пазар и да се противопоставят на ръста на безработицата. 

Парламентът проведе над 23 500 пленарни гласувания и прие над 1 000 законодателни 

акта. Ето някои числа, които представят дейността на ЕП между 2009 и 2014 г.  

Данните 

Броят на депутатите бе първоначално 754, а след присъединяването на Хърватия 

през 2013 г. се увеличи на 766. Те бяха представители на 28 страни-членки, говорещи на 

24 официални езика. 

Проведоха се общо 2 821 заседания на парламентарни комисии (включващи 20 

постоянни комисии, 2 подкомисии и 3 временни комисии). Комисиите организираха 491 

публични изслушвания на експерти и подготвиха 2 110 доклада. 

В рамките на 260 дни пленарни заседания бяха проведени 23 551 гласувания, бяха 

одобрени 21 298 изменения на текстове, а 22 692 изменения бяха отхвърлени. 

Парламентът прие общо 2 790 акта, сред които 1 071 законодателни акта. 

Депутатите зададоха 58 840 писмени въпроса към другите европейски институции 

ЕП организира 98 заседания с представители на националните парламенти 

Преговарящи от страна на Парламента участваха в 1 557 срещи с представители на 

Комисията и Съвета за постигане на съгласие за приемане на законодателни актове 

Сред текстовете, приети от Парламента, са правни норми за засилване на 

капиталовите изисквания за банките и изграждането на банков съюз в Европа, 

налагането на по-строги ограничения върху продажбата на цигари и засилване на 

правата на пътниците. Депутатите отхвърлиха Търговското споразумение за борба с 

фалшифицирането (АСТА) поради опасения от ограничаване на личната свобода на 

гражданите. Те одобриха отменяне на таксите за роуминг в ЕС до края на 2015 г. 

Открийте повече подробности по тези и други теми в комплекта от материали за 

медиите. 

Европейският парламент посрещна 1 393 256 посетители от 2009 до 2013 г., а 

неговият посетителски център в Брюксел, Парламентариум, отчете 790 395 гости от 

откриването си през октомври 2011 г. до средата на май 2014 г. 

 

Източник: страницата на Европейския парламент 

http://www.elections2014.eu/bg/press-kit
http://www.elections2014.eu/bg/press-kit
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Събития в Народното събрание 

Събития от изминалата седмица 
 

Председателят на Народното събрание Михаил Миков изпрати съболезнователни 

адреси до председателя на Скупщината на Сърбия и до председателите на двете 

камари на парламента на Босна и Херцеговина 

 
Председателят на Народното събрание Михаил Миков изпрати съболезнователни 

адреси до председателя на Скупщината на Сърбия и до председателите на двете камари 

на парламента на Босна и Херцеговина по повод разрушителните наводнения. 

«С дълбока загриженост следя новините за опустошителните наводнения в съседна 

Сърбия. Покрусени сме от многобройните човешки жертви, които причинява водната 

стихия. В този тежък за Вашата страна момент позволете ми да изразя най-искрена 

приятелска и човешка съпричастност и солидарност. Уверявам Ви, че скърбим заедно с 

вас в тези мигове на тежки изпитания», пише Михаил Миков до председателя на 

Народната Скупщина на Република Сърбия Мая Гойкович. 

«Продължаваме да следим обстановката и силно се надяваме, че обединените 

усилия на спасителните служби, медицинските екипи и притеклите се на помощ 

многобройни цивилни граждани ще помогнат за спасяването на хора от пострадалите 

райони и възстановяване на ранените», заявява председателят на Народното събрание. 

Едно такова бедствие оставя последствия върху живота на хората дълго време, но 

вярвам, че с подкрепата и солидарността на всички граждани, както и на приятелски 

страни, сред които е и България, последиците от тази огромна по мащабите си трагедия 

скоро ще бъдат преодолени, допълва той. 

В съболезнователния адрес до председателя на Камарата на представителите на 

Парламентарната Скупщина на Босна и Херцеговина Милорад Живкович Михаил Миков 

изразява най-искрени съболезнования за жертвите и огромните щети. «Изразявам нашата 

съпричастност и солидарност с близките на загиналите и желаем бързо въстановяване на 

пострадалите», заявява председателят на парламента. 

«Българската държава прави всичко възможно, за да ви помогне в този тежък за 

вас момент. Вярвам, че нашите спасители и медицински екипи ще окажат навременна и 
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професионална помощ на вашите служби. В такива тежки дни е важно да си припомним, 

че когато сме заедно, можем да решим общите проблеми, независимо от границите, които 

ни разделят», пише Михаил Миков. «Убеден съм, че страната ви ще намери сили да се 

справи в бедствието и нормалният ритъм на живот в най-скоро време ще бъде 

възстановен», допълва той. 

Председателят на Народното събрание изпрати съболезнователен адрес до 

председателя на Камарата на народите на Парламентарната Скупщина на Босна и 

Херцеговина Драган Чович. «Покрусени сме от голямата трагедия, която дълбоко засегна 

народа и страната ви, причинявайки жертви и огромно страдание”, заявява Михаил 

Миков. «Споделяме и разбираме мъката и страданието на пострадалите, тъй като 

България също бе сполетяна от подобни наводнения, които изправиха един от най-

бедните региони на страната ни пред изключително големи социални и икономически 

трудности», отбелязва Михаил Миков. 

 

 

 

Новини от България свързани с ЕС 
 

 

Български проект е носител на награда „Натура 2000“ 

 

Носителите на първите награди „Натура 2000“ бяха обявени 

на церемония в Брюксел вчера вечерта. Европейският комисар по 

въпросите на околната среда Янез Поточник и членовете на журито 

връчиха отличията, съобщават от ЕК. 

Наградата за опазване бе присъдена на проект за спасяване 

на царския орел в Сакар, България. Благодарение на работата на 

екипа на проекта и на сътрудничеството между него и частни компании местната 

популация на този застрашен в световен мащаб вид е възстановена, след като е била на 

ръба на изчезването. Чрез съвместната работа с енергийни компании за изолиране на 

опасни електропроводи и заравяне на висящи кабели успешно е премахнат рискът от 

токов удар — сериозен проблем за грабливите птици. 

„Натура 2000“ е мрежа от над 27 000 защитени зони, която обхваща 18 % от 

сухоземната територия на ЕС и 4 % от морските райони. Тя има за цел опазване на 

природното наследство на Европа и подобряване на неговото състояние. Тези награди са 

признание за управлението на зони от „Натура 2000“, като те показват значимостта на 

мрежата за местните общности и икономики.  Наградите отразяват разнообразната 

работа, извършвана в рамките на „Натура 2000“, и са в пет категории: опазване, 

социално-икономически ползи, комуникация, постигане на компромис между 

интереси/възприятия и работа в мрежа и трансгранично сътрудничество. 

 

 

 

Източник: europе.bg 

 

 

 

 

 

 



Седмичен бюлетин Брой 14 
26 май 2014 г. 

 

Народно събрание 

Дирекция „Законодателна дейност” 
5 

 

 

  

 

 

Новини от европейските институции  

Събития от изминалата седмица в европейските институции 

 
Седмицата в Европейския парламент  

 

Рапа Ити: докъде се простира ЕС отвъд 

географските граници на Европа 

 

На остров Рапа Ити няма летище - за да го 

достигнеш, са нужни 50 часа с товарен кораб от 

Таити. Този крайно изолиран остров в южната част 

на Тихия океан е изграден предимно от базалтови 

скали, а над мрачния и див морски бряг са 

надвиснали укрепленията на 12 древни клана, 

издигнати на върха на вулканичен хълм. Времето е 

сурово и повлияно от антарктически въздушни маси, 

а във водите наоколо плуват гърбати китове. Оттук 

Европа изглежда много далече, но в същото време тя е и доста близко.  

Рапа Ити е най-южният обитаем остров от Френска Полинезия, група острови в 

Тихия океан със статут на френска отвъдморска територия. Тук живеят около 400 души; 

често могат да се видят деца, гонещи кози по планинските склонове или щастливо 

гмуркащи се в черните води на залива. 

Френска Полинезия не е част от ЕС, но поддържа близки връзки с ЕС и получава 

ограничена финансова подкрепа от около 30 млн. евро за 2014-2020 г. Местните жители 

могат да се възползват от различни европейски инициативи, например програмата за 

студентски обмен „Еразъм+“. Тя е толкова популярна, че се организират чартърни полети 

от и до Таити с Политехническия университет във Валенсия, Испания, Университета на 

Ълстър в Северна Ирландия и Университета на Нюкасъл в Англия. 

Френска Полинезия далеч не е единственият регион извън Европа с тесни връзки с 

ЕС. Някои, като Канарските острови или Френска Гвиана, са изцяло интегрирани в ЕС. 

Други, като Фолклендските острови или Аруба, поддържат специални отношения и могат 

да се възползват от свободата на движение или установяване. Те се подчиняват на 

европейското право дотолкова, доколкото е предвидено в съответните споразумения за 

асоцииране. 

Това многообразие още веднъж подчертава богатството на страни, култури, езици 

и религии в Европейския съюз. Един съюз, който се простира далеч отвъд границите на 

Европа; един съюз, чиито преимущества се крият именно в тези различия и 

многообразие. 
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Как Вашият глас за ЕП ще помогне за определянето 

на новата Комисия 

 

 

Повече информация по темата  тук 

 

 

 

 

 

 

 

Източник: страницата на Европейския парламент 

 

 

 

 

Седмицата в Съвета  

 

Съветът обсъди рамката на ЕС за развитие за периода след 2015 г 

 

На заседанието си на 19 май 2014 г., министрите от ЕС обмениха мнения относно 

изготвянето на нова рамка за координиране на международните усилия за предоставяне 

на помощ, обсъдиха изпълнението на „Програмата за промяна“ и приветстваха 

приемането на основан на правата подход в областта на сътрудничеството за развитие.  

Рамка за периода след 2015 г 

Съветът по външни работи в областта на сътрудничеството за развитие обсъди 

нова рамка за усилията на международната общност за периода след 2015 г. Министрите 

от ЕС направиха преглед на текущата работа на равнището на ООН и обсъдиха ролята на 

ЕС в процеса на определяне на целите в световен мащаб, сред които изкореняването на 

бедността и насърчаването на устойчивото развитие. Рамката ще бъде обсъдена по време 

на юнското заседание на Европейския съвет. 

Програма за промяна  

Съветът беше информиран от Комисията относно изпълнението на политиката на 

ЕС за развитие, приета през 2012 г. от Съвета. Тя е насочена към повишаване на 

въздействието на помощта на ЕС за развитие, поставянето на по-голям акцент върху 

социалните цели, предприемането на действия по въпроси, свързани с изменението на 

климата, и съсредоточаването на усилията върху най-слаборазвитите страни. 

Инструментариум за интегриране на принципите за правата на човека 

Министрите от ЕС приветстваха приемането на инструментариум, който да 

гарантира съобразяването с правата на човека при вземането на решения по проекти за 

сътрудничество. 

http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/content/20140522STO47912/html/%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81-%D0%B7%D0%B0-%D0%95%D0%9F-%D1%89%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%8F
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Заключения на Съвета относно основан на правата подход в областта на 

сътрудничеството за развитие, обхващащ целия спектър на правата на човека  

Съветът проведе и обмен на мнения относно ролята на частния сектор в областта 

на сътрудничеството за развитие. 

Други въпроси от дневния ред 

На работния обяд министрите съсредоточиха обсъжданията си върху 

сътрудничеството за развитие с две страни в положение на криза: 

Централноафриканската република (ЦАР) и Южен Судан.  

Съветът потвърди намерението си за пълно подновяване на сътрудничеството за 

развитие с Мадагаскар  и за нормализиране на отношенията с новоназначеното 

правителство. 

Съветът одобри и годишния доклад за 2014 г. до Европейския съвет за целите на 

ЕС по отношение на помощта за развитие : през 2013 г. ЕС продължи да бъде най-

големият донор в света на помощ за развитие. 

Съветът прие няколко точки без обсъждане, включително: 

Рамка на ЕС за резултатите от развитието и сътрудничеството  

Доклад за 2013 г. за изпълнението на Плана за действие на ЕС относно 

равенството между половете и овластяването на жените при сътрудничеството за 

развитие за периода 2010—2015 г  

Обща позиция на ЕС за третата международна конференция за малките островни 

развиващи се страни   

 

Източник: Съвета на ЕС 

 

 

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. 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/142682.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/142682.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/142667.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/142676.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/142676.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/142674.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/142670.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/142670.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/142670.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/142672.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/142672.pdf


Седмичен бюлетин Брой 14 
26 май 2014 г. 

 

Народно събрание 

Дирекция „Законодателна дейност” 
8 

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 

 

 

Новини от Европейската комисия 

 

ЕС предлага забрана на риболова с плаващи 

мрежи заради защитени видове животни - 

19/05/2014 г. 

 

ЕС обяви, че планира да наложи пълна забрана 

на риболова с плаващи мрежи в европейски води 

заради заплахата, която той представлява за 

защитени видове. 

Плаващата мрежа е вид риболовна мрежа, 

която плава близо до повърхността на водата и е 

насочена към видовете риба, които плуват в горната част на водната колона. 

Въпреки това има опасност защитени видове като костенурки и някои видове морски 

птици и бозайници да попаднат в тези мрежи. 

Вече са в сила известни ограничения: тези мрежи не могат да се използват за улов 

на някои далекомигриращи видове като риба тон и риба меч, а големите плаващи мрежи 

— с дължина над 2,5 км — са изцяло забранени. 

Въпреки това остават опасения във връзка с последиците от използването им 

върху защитени видове. Продължават да постъпват съобщения, че рибари използват 

плаващи мрежи незаконно или се възползват от пропуски в разпоредбите. 

В резултат на това ЕС предложи пълна забрана на плаващите мрежи от 1 януари 

2015 г.  

За да се подпомогне прилагането на правилата, ще бъде забранено и наличието на 

плаващи мрежи на борда на риболовни лодки в Европа, а определението за плаваща 

мрежа бе уточнено. 

Неспазване на правилата  

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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Фактът, че риболовът с плаващи мрежи се извършва в обширно пространство и че 

много от участващите в него лодки са малки, затруднява прилагането на действащите 

разпоредби. Това означава, че Европа не спазва международното си задължение да 

ограничи използването на тези мрежи. 

Целта на ЕС е да сведе до минимум ефектът от този вид риболов върху морските 

екосистеми. Очаква се пълната забрана на плаващите мрежи да улесни прилагането на 

правилата. Такава забрана вече е в сила в Балтийско море. 

Последици за рибарите  

Риболов с плаващи мрежи се извършва в няколко страни от ЕС, включително 

Португалия, Словения и Обединеното кралство. Въпреки това използването им има 

сезонен характер — често плаващите мрежи се използват само по няколко месеца в 

годината, а някои рибари ги използват само няколко седмици годишно. 

Поради тази причина лодките, които използват такива мрежи, са лицензирани 

също така да използват и друго оборудване, което означава, че могат да продължат да 

работят и в случай на забрана. 

Съобщение за медиите — Европейската комисия предлага пълна забрана на 

риболова с плаващи мрежи   

Въпроси и отговори — Забрана на плаващите мрежи в ЕС  

 

 

 

Световни имунизационни програми — ЕС ще 

предоставя 25 млн. евро годишно - 21/05/2014 г. 
 

За да се подобри здравето на милиони хора в 

развиващите се страни, ЕС увеличава повече от два 

пъти финансирането си за ваксини и имунизации по 

света. 

Всяка година 1,5 млн. деца умират от болести, 

които могат да бъдат избегнати с поставянето на 

обикновена ваксина. Затова ЕС увеличава своето 

финансиране за 2014-2020 г. на 25 млн. евро годишно спрямо около 10 млн. евро през 

предходните години.  

Средствата ще помогнат на алианса GAVI — организация с идеална цел, 

работеща за повишаване на достъпа до имунизации — да предпази още милиони децаот 

смъртоносни болести в най-бедните страни по света.  

Организацията представлява всички основни заинтересовани от въпросите на 

имунизацията лица по света — от правителства на страни донори и здравни органи до 

гражданско общество, производители на ваксини и частни компании.  

Целенасочена помощ  

Помощта за всяка страна се определя в зависимост от нейните нужди, като 

алиансът GAVI — използвайки силните страни на своите членове — може да акумулира 

търсенето от всяка страна и по този начин за гарантира предвидимо дългосрочно 

финансиране. Това ще доведе до по-нататъшно понижаване на цените, за да се 

гарантира, че максимален брой деца се възползват от животоспасяващи ваксини.  

Около две трети от предоставеното финансиране е за африкански, карибски и 

тихоокеански страни , като благодарение на донори като ЕС близо половин милиард 

деца са имунизирани от 2000 г. досега. В резултат на това са спасени около 6 млн. 

човешки живота.  

С финансирането на алианса GAVI се поддържа поставянето на 11 ваксини, 

включително срещу пневмококови заболявания и ротавирус – основните причини за 

пневмония и диария, които могат да бъдат избегнати чрез ваксинация – и срещу човешки 

папиломавирус , който причинява рак на шийката на матката.  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-563_da.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-563_da.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-563_et.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-563_et.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-563_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-563_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-563_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-563_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-563_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-563_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-563_mt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-563_mt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-563_pl.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-563_pl.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-563_lt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-563_lt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-563_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-563_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-563_fi.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-563_fi.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-351_en.htm
http://www.gavialliance.org/
http://ec.europa.eu/europeaid/where/acp/country-cooperation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/where/acp/country-cooperation/index_en.htm
http://www.gavialliance.org/support/nvs/pneumococcal/
http://www.gavialliance.org/support/nvs/rotavirus/
http://www.gavialliance.org/Support/NVS/Human-papillomavirus-vaccine-support/
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Финансиране на ЕС за здравеопазване  

Мисията на GAVI е в тясно съответствие с политиката на ЕС за развитие, която има 

за цел да се намали бедността и да се подпомогне постигането на целите на 

хилядолетието за развитие на ООН до 2015 г.  

ЕС действа и в други сектори, свързани със здравеопазването — като хранене, 

осигуряване на вода и санитарно-хигиенни условия, пътна безопасност, за да се подобрят 

общите условия и да се изградят ефективни и устойчиви здравни системи в развиващите 

се страни.  

Освен финансирането за здравеопазване, управлявано чрез Европейския фонд за 

развитие и Инструмента за сътрудничество за развитие , ЕС създаде програма, 

занимаваща се с трансгранични здравни въпроси като контрол на заразните болести — 

програмата за глобалните обществени блага и предизвикателства .  

От 2004 г. помощта от ЕС за здравно обслужване е допринесла за имунизирането 

срещу морбили на 18,3 млн. деца на възраст под една година; построени, ремонтирани 

или обзаведени са над 8500 здравни центъра и са проведени 17 млн. консултации 

относно репродуктивното здраве . 

Съобщение за медиите — Усилия на ЕС за подобряване на здравеопазването в 

развиващите се страни  

Съобщение за медиите — Партньорство на ЕС с алианса GAVI  

Европейска комисия – развитие и сътрудничество  

Алиансът GAVI  

 

 

 

Източник: страницата на Европейската комисия 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документи на Европейската комисия и Съвета 
 

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 

http://www.un.org/millenniumgoals/
http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/edf_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/edf_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/dci_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/dci_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/archives/wssd/pdf/publicgoods.pdf
http://www.who.int/topics/reproductive_health/en/
http://www.who.int/topics/reproductive_health/en/
http://www.who.int/topics/reproductive_health/fr/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-571_de.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-571_de.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-571_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-571_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-571_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-362_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/index_bg.htm
http://www.gavialliance.org/
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/
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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 
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  

COM(2014) 
275 

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 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 

COM(2014) 
272 

15/05/2014 

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/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22316/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22316/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22316/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22316/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22316/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22316/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22317/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22317/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22317/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22317/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22317/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22317/
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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/22318/
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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/22319/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22319/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/22319/
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цифровата епоха: Установяване на взаимовръзки между културното многообразие и 
конкурентоспособносттa 

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  

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  

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
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/22370
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/22370
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/22371
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/22338
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/22338
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/22368
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/22368
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/22354
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/22354
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/22354
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/22354
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/22360
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/22360
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/22362
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/22363
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/22473
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/22348
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/22351
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/22351
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/22352
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/22352
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/22361
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/22349
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/22350
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/22345
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/22346
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/22347
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/22342
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/22342
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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  

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) 

20/05/2014 L148 L149 L150 C152 C152A 

21/05/2014 L151 C153  

22/05/2014 L152 L153 L154 C154  

23/05/2014 L155 C155 C156 

24/05/2014 L156 C157 C158 

 
 
 

http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/22343
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/22339
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
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/22383
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/22383
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/22383
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/22396
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/22396
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/22396
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/22397
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/22425
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/22424
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/22446
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/22446
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
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/22496
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/22497
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/22498
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:L:2014:148:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:L:2014:149:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:L:2014:150:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:C:2014:152:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:C:2014:152A:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:L:2014:151:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:C:2014:153:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:L:2014:152:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:L:2014:153:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:L:2014:154:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:C:2014:154:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:L:2014:155:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:C:2014:155:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:C:2014:156:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:L:2014:156:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:C:2014:157:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:C:2014:158:TOC
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