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Тема на седмицата 
 

 

Европейският парламент избра новата Европейска комисия 
 

Новата Европейска комисия, оглавявана от 

Жан-Клод Юнкер, бе официално одобрена от 

Европейския парламент в Страсбург с 423 гласа за, 

209 гласа против и 67 въздържали се.  

 

Членовете на ЕП одобриха новата колегия от 27 

комисари, предложена от новоизбрания председател 

Жан-Клод Юнкер в сряда 22 октомври 2014 г., 

сутринта, с 423 гласа „за“, 209 гласа „против“ и 67 

гласа „въздържал се“. Новата Комисия сега трябва да 

получи формалното одобрение на държавните и правителствените ръководители от ЕС, за 

да започне работа на 1 ноември 2014 г., за мандат от пет години.  

За сравнение, първата Комисия Барозу беше гласувана през ноември 2004 г. с 449 

гласа „за“, 149 „против“ и 82 „въздържал се“. Втората Комисия Барозу бе избрана на 9 

февруари 2010 г. с 488 гласа „за“, 137 „против“ 72 „въздържал се“. 

Във встъпителното си изказване, новоизбрания председател на Европейската 

комисия, Жан-Клод Юнкер представи промените в портфейлите, изискани от 

парламентарните комисии след изслушванията на кандидатите за членове на 

Европейската комисия (ЕК). 

„Аз имам договор с Европейския парламент и ще спазя ангажиментите си“ 

Визирайки състава на ЕК, г-н Юнкер заяви: „бъдещата Комисия ще бъде много 

политическа“. Той защити новата ѝ структура, включваща заместник-председатели, които 

да „координират, изработват и организира идеи“. Новият председател подчерта, че е 

провел истинска „битка“, за да има достатъчно жени в колегиума, признавайки, че 9 жени 

от 28 комисари е все още незадоволителен резултат. 

Отчитайки критиките, изразени от депутатите в рамките на процеса по 

изслушванията, г-н Юнкер заяви, че е взел решение да върне фармацевтични средства 

обратно в портфейла на комисаря по здравеопазване Витенис Андриукаитис, който ще 

отговаря за него съвместно с Елжбиета Биенковска. Тя от своя страна ще поеме 

допълнително и космическата политика. Гражданството ще стане част от ресора на 

Димитрис Аврамополус, а спорта от този на Тибор Наврачич. г-н Юнкер отбеляза, че не 

може да се съгласи с предложението да се заличи думата „преговори“ в названието на 

портфейла за разширяването, тъй като това би подвело държавите кандидатки за 

членство в ЕС. 

Относно предложената клауза от споразумението ТПТИ, касаеща уреждането на 

спорове между държава членка и даден инвеститор, г-н Юнкер заяви, че не би позволил 

юрисдикцията на ЕС съдилищата да бъде ограничена. Той подчерта, че ще изпълни 

заявения пакет за инвестиции в размер на 300 млрд евро, чиито параметри ще бъдат 

представени още „преди Коледа“. 

„Правилата (на Пакта за стабилност) няма да бъдат променяни“, заяви г-н Юнкер, 

подчертавайки, че „те ще бъдат прилагани с известна степента на гъвкавост“, в рамките 

на позволеното от Договорите. 

Манфред Вебер (ЕНП, Германия) заяви, че гражданите са били в центъра на 

процеса, довел до избора на Комисията. „Европейската демокрация постигна голям 

напредък“, каза той. ЕНП цени опита на г-н Юнкер и неговия политически подход. „Сега 
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искам да започнем работа за стабилността на Европа, за растежа, по въпросите на 

миграцията, за зачитането на националните компетенции, както и отново да обърнем 

поглед отвъд границите на Европа“, заяви той. 

Джани Питела (С&Д, Италия) заяви:„Днес най-големият враг на Европа не е 

популизмът, а липсата на смелост на нашите европейски лидери. Ние от С&Д ще Ви 

насърчаваме и ще представляваме критичния дух на мнозинството.“ Г-н Питела 

предупреди, че инвестиционен план за 300 млрд. евро ще бъде изпитание за доверието в 

Комисията. Той се противопостави на „надпревара за достигане на най-ниски равнища на 

заплащане“ между европейските работници. Г-н Питела се ангажира да преразгледа 

директивата за командироването на работници и да възроди дебата за директивата за 

отпуска по майчинство. 

Сайед Камал (EКР, Великобритания) заяви:„Приветстваме факта, че структурата не 

изглежда като отчаяно търсене на 27 места за 27 души“. Той похвали г-н Юнкер за идеята 

му за „интегрирана структура, фокусирана върху резултатите“. Приветства също 

предложението за намаляване на бюрокрацията и засъсредоточаване върху дигиталния 

пазар, енергийната сигурност и принципа на субсидираност. „Разочаровани сме, че не 

подкрепихте искането на Парламента да има комисар по бюджетния контрол“, заяви 

Камал, критикувайки назначението на г-н Московиси. „Ние ще се въздържим при 

гласуването и ще ви изправим пред предизвикателствата на бъдещето", добави той. 

Ги Верхофстад (АЛДЕ, Белгия) даде своето твърдо „да“ на новата Комисия, с 

надеждата, че тя ще действа по различен начин от предишната.„Очакваме Комисия с 

амбиция и визия, която да ни изведе от кризата, а не секретариат на Съвета“, посочи той. 

Верхофстад наблегна върху необходимостта от „стабилна стратегия за инвестиции 

и растеж“ и помоли г-н Юнкер да се намеси незабавно, ако се стигне до задънена улица 

там, където комисарите имат общи ресори, както при Домбровскис и Московиси. 

Верховстад заяви, че е подкрепил писмо, изпратено от големи европейски артисти, 

което критикува назначението на Наврачич като комисар с ресор култура. 

Неоклис Силикиотис (ЕОЛ/СЗЛ, Кипър) заяви, че предложеният състав показва, че 

новата Комисия ще подкрепи неолибералните политики, които водят до загуба на работни 

места, сурови икономии и задушаване на малкия и среден бизнес. Тази Комисия е „плод 

на договорка между С&Д, АЛДЕ и ЕНП, която представлява удар срещу начина на вземане 

на решения в ЕС“, заяви той. „Ние искаме да видим истинска промяна в европейските 

политики, за да се измъкнем от кризата и да създадем работни места, а не да 

продължаваме със строгите икономии“, обобщи той. 

Ребека Хармс (Зелени/EСА, Германия) заяви: „Нашата група ще каже „не“ на 

Комисията на Юнкер.“ Тя допълни, че „решението г-н Наврачич да получи ресора си е 

само по себе си предпоставка за отрицателен вот“. Хармс критикува и подхода на Юнкер 

към климатичните промени и липсата на фокус върху устойчивото развитие, както и 

неговото „безотговорно отношение“ към политиките за бежанците. 

Найджъл Фараж (ЕСПД, Обединено кралство)заяви: „Ние ще гласуваме срещу тази 

антидемократична форма на управление.“ Според него „това е последната Европейска 

комисия, която управлява Великобритания, защото в края на петте години ние ще сме 

извън ЕС“. 

Харалд Вилимски, (независим, Австрия) заяви: „Точно както не скърбим за 

оттеглянето на г-н Барозу, така не сме и особено доволни от полагането на клетва от г-н 

Юнкер.“ Той добави, че „нито Барозу, нито Юнкер бяха кандидати на хората. (....) Те 

представляват технокрацията и номенклатурата“. „Ние ще гласуваме срещу Вас и по този 

начин — в услуга на семейството на европейските народи“, обобщи той. 

 

 

Източник: страницата на Европейския парламент 
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Събития в Народното събрание 

Събития от изминалата седмица 
 

 

Най-възрастният народен представител Стефан Данаилов откри първото 

заседание на новоизбраното 43-то Народно събрание 
 

 

Най-възрастният народен представител Стефан Данаилов откри първото заседание 

на новоизбраното 43-то Народно събрание. Народните представители положиха следната 

клетва: "Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и 

законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. 

Заклех се." 

Стефан Данаилов отбеляза, че като най-възрастен народен представител има 

правото и отговорността да се обърне към народните представители с надеждата, че този 

път ще бъде по-добър орисник за бъдещето на съвместната им работа. „Пъстър е букетът 

от партии, които изпратиха свои представители в тази зала, много и различни са 

посоките на посланията, с които убеждавахме своите избиратели. Въпреки това, аз се 

надявам, че мъдростта на народа ни ще ни помогне да мобилизираме и обединим мислите 

си в името на възраждането на неговото заслужено самочувствие”, заяви той. 

Трудното раждане на този парламент доказа, че сме занемарили много от 

принципите на така жадуваната демокрация и вече не можем да отлагаме лечението на 

българския обществен живот, смята Стефан Данаилов.  Длъжни сме честно да погледнем 

истината в очите и спешно да предложим най-важните стъпки по пътя към националното 

спасение, така крачка по крачка да се опитаме да върнем доверието на хората, за да 

активираме тяхното участие в обществените процеси, допълни той. По думите му много 

хора все още очакват обещаната им промяна, младите търсят основание да се 

усъвършенстват и да останат в Република България, възрастните хора – достойна отплата 

за труда си, хората на бизнеса очакват гаранции за своята креативност и икономическа 

активност, а творците и хората на науката – простор за своето творческо вдъхновение. 

Ако в сърцата ни е останала дори капчица кръв, вярна на Кубратовия завет, че 

съединението прави силата, трябва да обедим разум и сили, защото нищо не е по-важно 

от добруването на нацията ни и само общите ни усилия могат да дадат плодове за 

нейното бъдеще, заяви Стефан Данаилов. 

В пленарната зала прозвучаха химнът на Република България и химнът на 

Европейския съюз. 
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Президентът Росен Плевнелиев се обърна към народните представители. България 

няма нужда от месии, които еднолично решават кое е правилно и кое не, няма магическа 

формула, която без общо усилие да ни изведе по пътя на просперитета, заяви той. 

Решението е работа в полза на хората, в стриктното спазване на принципите на 

правовата държава и разделението на властите, посочи Плевнелиев. 

За да възстановим доверието в институциите, партиите и парламентаризма е 

необходимо публично и отговорно да изпълним това, което сме обещали. Народът си каза 

тежката дума, като гласува, сега политиците са на ход, отбеляза държавният глава. Без 

значение дали харесваме резултатите, сме длъжни да ги разчетем правилно и да намерим 

решенията, каза той и допълни, че хората искат работеща държава, която гарантира 

справедливост, социална защита и спазването на правилата от всички. Предизборните 

битки приключиха, сега сме изправени пред реалността и трудните, но важни решения, 

които предстоят, заяви  президентът. Той изрази надежда Народното събрание да се 

превърне в институция, където политическите сили противопоставят идеи и аргументи, а 

личните и партийни противопоставяния да останат на заден план. 

Нито една от важните за държавата стъпки не може да бъде предприета без 

работещ парламент, отбеляза президентът. По думите му България има нужда от работещ 

парламент и редовно правителство. 

На тържественото заседание изявления направиха представители на 

представените в Народното събрание партии и коалиции. 

Народният представител от ПГ на ПП ГЕРБ Цецка Цачева беше избрана за 

председател на 43-ото Народно събрание. 219 народни представители подкрепиха 

кандидатурата й, 12 бяха против и един се въздържа. Първата жена  председател на 

Народното събрание заема този пост за втори път, след като беше председател и на 41-то 

Народно събрание. 

За заместник-председатели на парламента бяха избрани Димитър Главчев от ПГ на 

ПП ГЕРБ, Янаки Стоилов от „БСП лява България”, Алиосман Имамов от ПГ на ДПС, Иван 

Кирилов Иванов от ПГ на „Реформаторски блок”, Красимир Каракачанов от ПГ 

„Патриотичен фронт”, Явор Хайтов от КП България без цензура, Явор Нотев от Атака, 

Росица Янакиева от Коалиция „АБВ”. 

Сред гостите на тържественото заседание бяха бившите председатели на 

парламента Александър Йорданов, Йордан Соколов, Огнян Герджиков, Георги Пирински, 

вицепрезидентът Маргарита Попова, служебният премиер Георги Близнашки и министри, 

патриарх Неофит, главният мюфтия Мустафа Хаджи, евродепутати, представители на 

дипломатическия корпус. Заседанието на парламента беше предавано пряко по БНТ и 

БНР. 
 
 

Предстоящи събития  
 

29/10/2014 

09:00 Пленарно заседание  

30/10/2014 

09:00 Пленарно заседание  

31/10/2014 

09:00 Пленарно заседание  

31/10/2014 

11:00 Парламентарен контрол 

 
 

http://www.parliament.bg/bg/plenaryprogram/ID/818
http://www.parliament.bg/bg/plenaryprogram/ID/818
http://www.parliament.bg/bg/plenaryprogram/ID/818
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycontrol/ID/554
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Новини от България свързани с ЕС 
 

България трябва да внесе допълнителни 7 млн. евро в 

европейския бюджет 

 

Европейската комисия изрази изненада  от реакцията на 

официален Лондон по повод допълнителната вноска от 2 милиарда 

и 100 милиона евро, които Великобритания трябва да внесе в 

Евробюджета за тази година, предаде БНР. 

Преизчисленията на вноските на отделните страни са били 

направени изцяло на базата на данни за брутния им вътрешен 

продукт, представени от техните статистически служби, подчерта 

на специална пресконференция еврокомисарят по бюджета Яцек Доминик: 

Страните-членки бяха изцяло наясно, бяха подробно информирани за този процес, 

и активно участваха в него. Те също така бяха напълно информирани за последиците, 

които ще има преизчисляването за всяка отделна държава. Проведохме серия срещи и 

разговори по въпроса на различни нива, включително и в Съвета на финансовите 

министри, и Великобритания нито веднъж не постави въпроси или не изрази резерви, 

заяви комисарят по бюджета, след като по-рано британският премиер определи 

преизчисляването на вноската като неприемливо и заяви, че Великобритания може и да 

не внесе тези средства.  

България също е сред страните, които трябва да "доплатят" пари в Евробюджета до 

1-ви декември 2014 г. – за нашата страна сумата е 7 милиона евро. 

 

 

Източник: europе.bg 

 

  

Новини от европейските институции  

Събития от изминалата седмица в европейските институции 

 
Седмицата в Европейския парламент  

 

 

Жозе Мануел Барозу: "Европа не е причината за 

кризата, а част от решението" 

 

След два мандата и 10 години начело на 

Европейската комисия Жозе Мануел Барозу е готов да 

предаде щафетата на Жан-Клод Юнкер. Разговаряхме с 

напускащия председател на Комисията след речта му в 
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пленарна зала на 21 октомври 2014 г. за изтичащия петгодишен мандат. Г-н Барозу 

защити дейността си, като подчерта че кризата в последните години не е причинена от 

ЕС, а от безотговорното поведение на финансовите пазари и на определени страни.  

Вашият втори мандат бе белязан от кризата и затягането на коланите. Вие 

призовахте в пленарна зала за борба с песимизма в Европа. Как разбирате това? 

Мисля, че е важно европейците да знаят, че кризата не бе дело на Европа. Кризата 

бе причинена от безотговорното поведение на финансовите пазари и от безотговорното 

поведение на правителствата, които натрупаха прекомерно висок дълг. Европа не е 

причина за кризата. Европа е част от решението. 

Европейската комисия работи всички тези години за намиране на решение заедно 

с Европейския парламент, но също и със Съвета. Но Европейският съюз е само част от 

Европа и ние не можем да носим отговорност за всичко, което се случва - добро или 

лошо. 

Смятам, че направихме всичко, за да върнем стабилността в Европа, да създадем 

условия за растеж. Ако ме питате дали бих искал да има повече инвестиции, отговорът ми 

е "да" и аз предлагах това. Парламентът ме подкрепи, когато ние призовавахме за по-

амбициозен бюджет, но трябва да зачитаме волята на всички наши страни-членки. 

Смятам, че критиките, че ЕС не е направил всичко възможно срещу кризата е 

напълно несправедливо и неточно. 

Какво бихте променили, ако можехте да започнете отново? 

Научих много и има много неща, които бих могъл да направя по друг начин. 

Всичко, което сме вършили, е било с най-добри намерения и сме правили най-

добрите предложения при информацията, която сме имали към момента. Ако след това не 

всички предложения са били приемани, аз не мога да нося цялата отговорност, тъй като 

Европейският съюз не е само Европейската комисия. 

Популистите казват, че Европейската комисия решава всичко в Брюксел, а това не 

е вярно. Ние поемаме инициативата, но решенията се вземат от Европейския парламент и 

от правителствата в Европа. В някои случаи на правителствата им бе нужно твърде много 

време или те не бяха готови да бъдат по-амбициозни. Смятам, че това, което направихме, 

е в основни линии правилно, и стоя твърдо на тази позиция. 

 

Бюджет 2015: ЕП е за покриване на задълженията, растеж и работни места 

 

Страните членки на Европейския съюз трябва да подкрепят политическите си 

обещания с необходимото финансиране, за да възобновят растежа, да създадат работни 

места, да насърчат научните изследвания и иновациите, както и да позволят на ЕС да 

изпълни ангажиментите си по отношение на външната политика. Това заявиха в сряда 

евродепутатите, след като отхвърлиха съкращенията в проектобюджета за 2015 г., 

предложени от Европейския съвет.  

Парламентът увеличи бюджетните кредити за поети задължения до 146,348.9 

милиона евро и на бюджетните кредити за плащания до 146,416.5 милиона евро за 

2015 година. Позицията на ЕП беше приета с 464 гласа „за“, срещу 186 „против“ и 46 

„въздържал се“. 

„Само с 1% от европейския брутен национален доход европейският бюджет може 

да даде тласък на националните бюджети и да окуражи растежа и заетостта. Нашите 

приоритети са същите като тези на Съвета, но Съветът не желае да ги финансира“, заяви 

по време на дискусията главният докладчик по проектобюджета за 2015 г. Ейдер 

Гардиасабал (С&Д, Испания). 

Растеж, работни места, малки и средни предприятия, образование, земеделие 

Европейският парламент отхвърли като цяло всички съкращения на бюджета на 

страните членки спрямо официалното предложение на Комисията и поиска допълнително 



Седмичен бюлетин Брой 23 
27 октомври 2014 г. 

 

Народно събрание 

Дирекция „Законодателна дейност” 
8 

финансиране, за да бъдат подкрепени икономическият растеж и създаването на работни 

места, както беше препоръчано от комисията по бюджети. 

Малките и средните предприятия, изследователските и научните програми, 

включително програмата за образователен обмен „Еразъм+“, трябва да получат 190,5 

млн. евро повече, заявиха европейските депутати. 

Допълнителни средства ще получат и финансовите надзорни агенции (6,1 млн. 

евро), земеделците и рибарите, пострадали от руското ембарго върху износа (30 млн. 

евро), както и европейските фондове за подпомагане на най-нуждаещите се граждани 

(16,7 млн. евро), реши Парламентът. 

Международна роля 

Парламентът гласува 400 млн. евро повече, отколкото беше първоначално 

предложено от Комисията, за да може ЕС да изпълни своите международни ангажименти, 

в това число и за подкрепа на сирийските бежанци, на Украйна и на Палестина. 

Сериозен недостиг в средствата за плащания 

За да плати сметки към местните власти, към малките предприятия и към други 

бенефициенти за 2014 г., Европейската комисия бе принудена да поиска допълнително 

финансиране под формата на проект за коригиращ бюджет. 

„Трябва да постигнем съгласие за коригиращите бюджети, преди да започнат 

преговорите със Съвета за Бюджет 2015 — това е позиция, подкрепяна единодушно от 

всички политически групи“, заяви докладчикът Жерар Дьопре (АЛДЕ, Белгия) по време на 

дебата във вторник. 

За да ограничи разрастването на кризата в разплащанията, която започна да 

набира скорост през 2010 г. и достигна 25 млрд. евро през 2014 г., Парламентът гласува 

4 млрд. евро за извънредни плащания през 2015 година. 

Следващи стъпки 

На 28 октомври 2014 г. ще започнат трите седмици на помирителна процедура със 

Съвета, за да могат двете институции да постигнат консенсус до 17 ноември 2014 г. По 

план, бюджетът за следващата година трябва да бъде одобрен от Парламента и подписан 

от председателя му на 26 ноември 2014 г. 

 

Кобани: Депутати призовават Турция да направи повече 

за обсадения сирийски град 

 

Турция трябва да помогне на кюрдите да отблъснат 

атаките на "Ислямска държава" в Кобани, заявиха много от 

изказалите се депутати по време на пленарен дебат за 

обсадения сирийски град на 22 октомври 2014 г. Те 

заклеймиха насилието, упражнявано от ислямските екстремисти, и поискаха да бъдат 

взети допълнителни мерки срещу тях. Някои депутати поставиха въпроса за заплахата от 

използване на химически оръжия и се обявиха за по-широка стратегия за Близкия Изток.  

Представителят на Съвета Бенедето Дела Ведова заяви, че град Кобани се е 

превърнал в символ на налагания терор от "Ислямска заплаха", на "всичко, което е 

неприемливо за Европейския съюз и неговите партньори". "Дошъл е моментът да покажем 

решителността си да спрем и победим "Ислямска заплаха"", настоя той. 

Арно Данжан (ЕНП, Франция) посочи, че като страна-кандидатка за ЕС Турция 

трябва да води външна политика в съответствие с тази на ЕС: "Това не е така в момента и 

смятам това за недопустимо". Той коментира и ролята на Турция като членка на НАТО: 

"Когато наблюдаваме подхода на Турция към Кобани и "Ислямска държава", той 

повдига много въпроси". 

Виктор Бощинару (С&Д, Румъния) заяви, че като страна-кандидатка за ЕС и членка 

на НАТО Турция трябва да покаже готовност да си сътрудничи с ЕС и НАТО. "В момента 
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това не е така", каза той. В същото време той посочи, че "в последните дни Турция 

накрая направи стъпки напред и това трябва да бъде отбелязано от Европейския 

парламент". 

Чарлз Танък (ЕКР, Великобритания) цитира съобщения, че движението "Ислямска 

държава" може да е придобило контрол върху химически оръжия. "В крайна сметка то 

трябва да бъде напълно победено", подчерта той. 

"Дошъл е моментът да се приеме политика спрямо "Ислямска държава"", заяви 

Фернандо Маура (АЛДЕ, Испания). Той също се обяви за оказване на "дипломатически 

натиск спрямо Анкара за преразглеждане на политиката на страната в северната част на 

Сирия". 

Мари-Кристин Вержиа (ЕОЛ/СЗЛ, Франция) призова Турция да поднови мирния 

процес с ПКК и да отвори границите си за кюрдските бойци: "На кюрдите, а не само на 

пешмергите, трябва да им бъде разрешено да пресекат границата, а това може да стане 

само през Турция". 

Барбара Лохбилер (Зелени/ЕСА, Германия) призова за "широкообхватна 

регионална стратегия, която да включва укрепване на иракското правителство, 

продължаване на преговорите в Женева под егидата на ООН и включване на съседните 

страни, в това число и Иран." 

Фабио Масимо Касталдо (ЕСПД, Италия) припомни за ужасното страдание на 

хората в Кобани и разкритикува реакцията на международната общност, която според 

него е била твърде пасивна към хуманитарната катастрофа. 

Константинос Пападакис (независим, Гърция) посочи: "Днес НАТО, ЕС, САЩ и 

техните съюзници ползват всичко това за прикритие на истинските проблеми - те ще 

използват претекста да атакуват в тези райони и да установят контрол върху техните 

ценни ресурси". 

 

Как Европейският парламент се застъпва за правата на 

човека 

 

Правата на човека са под въпрос в много точки от света, но 

това прави още по-остра нуждата за борба срещу най-

крещящите нарушения. Всяка пленарна сесия Европейският 

парламент разглежда положението в различни страни и 

осъжда онези, които не зачитат основни свободи и ценности. 

На 23 октомври 2014 г. във фокуса на вниманието са Русия, Узбекистан и Мексико. 

Прочетете повече за предстоящите дебати и ги проследете на живо на нашата страница.  

Обсъжданията на нарушения на човешките права, принципите на демокрацията и 

върховенството на закона се провеждат в четвъртък и са последвани от приемането на 

резолюции. Ето как председателката на подкомисията по права на човека в ЕП Елена 

Валенсиано (С&Д, Испания) описва ефекта от тях: 

"Трудно е да се измери реалното отражение от тези резолюции, тъй като тяхното 

влияние е съчетано с усилията на други играчи на международната сцена и на 

гражданското общество. Но ние действително получаваме информация от активисти за 

правата на човека на място, че нашите резолюции са изиграли важна роля, дори 

понякога са довели до освобождаването от затвора на арестувани активисти." 

Искането за провеждане на дебат за правата на човека в определена страна може 

да бъде направено от парламентарна комисия, делегация на ЕП за връзки с парламенти 

на други страни, политическа група или поне 40 депутати от различни групи. Лидерите на 

политическите групи и председателят на Парламента съставят списък с най-много три 

теми за всяка пленарна сесия. 

Дебатите по време на сесията през октомври 2014 г. 
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Парламентът ще диксутира отношението на руските власти към 

неправителствената организация "Мемориал", която получи наградата "Сахаров" на ЕП 

през 2009 г. Тя е обявена за "чуждестранен агент" заради "политическата си дейност" и 

сега е заплашена от разпускане след отправено искане от руското министерство на 

правосъдието през октомври 2014 г. 

Втората тема са продължаващите нарушения на правата на човека в Узбекистан, 

където са арестувани много граждани по политически мотивирани обвинения. 

Неотдавнашни доклади свидетелстват и за широкото използване на принудителен 

труд и на детски труд в страната. 

Депутатите ще разискват и нестабилното положение в Мексико, където след 

смъртта на шестима души по време на демонстрации в щата Гереро на 26 септември 2014 

г. започва разплитането на връзки между наркокартелите и местните власти. След 

инцидента липсва информация за още 43-ма студенти. 

Европейският парламент защитава правата на човека 

С цялостната си работа Европейският парламент се стреми да оказва подкрепа на 

всички, които се борят за правата на човека. Той привлича вниманието към извършвани 

нарушения, помага за провеждането на свободни избори из целия свят и осигурява 

включването на клаузи за защита на човешките права във външнополитическите и 

търговските споразумения, договаряни от Европейския съюз. Наградата „Сахаров“ за 

свобода на мисълта е също част от целенасочената политика на Парламента в тази 

област. 

 

 

Депутатите удължиха безмитния достъп на Украйна до европейските пазари 

 

В четвъртък  23 октомври 2014г., Европейският парламент подкрепи удължаването 

на безмитния достъп за украинските стоки до европейския пазар.  

Депутатите гласуваха с 497 гласа „за“, 78 „против“ и 56 „въздържал се“ 

първоначалното предложение на Комисията и така удължиха мярката, без да я отменят. 

„При така създалата се ситуация удължаването на действието на автономните 

търговски мерки за Украйна доказва, че ЕС може да действа бързо и решително. Това е 

доказателство и за нашата политическа воля и морална отговорност“, заяви докладчикът 

Габриелиус Ландсбергис (ЕНП, Литва). Той добави, че това ще даде на украинския бизнес 

шанс да се подготви за влизането в сила на „Споразумението за дълбока и всеобхватна 

зона за свободна търговия“ в началото на 2016 година. 

История  

Едностранната търговска мярка беше въведена за пръв път през април тази 

година, за да осигури незабавно облекчение за украинската икономика, след като Русия 

постави ограничения върху достъпа до пазара си вследствие на политическите събития в 

Украйна от пролетта. Първоначално мерките трябваше да бъдат за период от 6 месеца и 

след това да бъдат заменени от взаимно отваряне на пазарите в синхрон със 

Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна, което беше подписано от 

Европейския и украинския парламенти през септември. 

Въпреки това на 12 септември, след преговори с Украйна и с Русия, ЕС се съгласи 

да забави отварянето на свободна търговска зона между Европа и Украйна до 31 

декември 2015 г., като част от цялостния умиротворителен процес в Украйна. 

Съдържание и актуално въздействие на мярката 

Едностранните търговски преференции премахват 94,7% от митата на ЕС, които се 

начисляват върху вноса на промишлените стоки от Украйна. Те отменят също 80% от 

митата върху вноса на земеделска продукция. Европейският съюз обаче запазва 

ограниченията върху безмитния внос на „чувствителни“ продукти, като зърнени култури, 

свинско, телешко и пилешко месо, както и преработени храни, за да не бъдат засегнати 
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интересите на европейските производители. Украйна също е задължена да се съобрази с 

европейските здравни стандарти, да зачита човешките права, основните свободи и 

върховенството на закона. 

Според статистическа информация предоставена от Украйна, износът на страната 

към ЕС за първата половина на 2014 г. се е повишил с 25% (587 млн. долара), което 

компенсира блокирания износ на стоки към Русия (–24,5%). 

 

 

Мартин Шулц: Нуждаем се от целеви инвестиции, 

за да стимулираме икономиката 

 

Европа се нуждае от инвестиционен план, за да 

ускори растежа си и да преодолее високата 

безработица, заяви председателят на Европейския 

парламент Мартин Шулц пред държавните 

ръководители на срещата на върха на 23 октомври 

2014 г. Размерът на инвестициите е все още далеч от 

нивата преди кризата, посочи г-н Шулц: „Нашата 

икономика се забавя – ясен знак, на който трябва да отговорим“.  

Председателят на Парламента приветства идеята за инвестиционен пакет от 300 

млрд. евро, обявена от новия председател на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер 

през юли: „Това е точно промяната в политиката, за която призовавахме“. 

Инвестирането не означава непременно натрупване на дългове, посочи той и 

обясни, че всичко зависи от това как се използват парите. „ Ние имаме нужда от целеви 

инвестиции в области, в които в краткосрочен план ще се стимулира икономиката и ще се 

създадат работни места, а в дългосрочен план, ще бъде опазено бъдещето на децата ни. 

Трябва да инвестираме в области, които ще донесат най-голяма добавена 

стойност“. 

Г-н Шулц използва възможността, за да поздрави Жан-Клод Юнкер за гласуваното 

в ЕП одобрение на оглавяваната от него Комисия. Тя ще започне своя петгодишен мандат 

на 1 ноември 2014 г. 

Той също така прикани ръководителите на страните-членки да демонстрират 

водачество по отношение на политиките за климата и енергетиката, тъй като това би 

изпратило важно послание на останалия свят: „Само ако говорим с един глас и 

продължим да проправяме пътя в сферата на опазването на климата, ще съумеем да 

дадем пример на другите“, каза г-н Шулц. 

Председателят на Парламента повдигна въпроса за наличието на европейци в 

радикалните ислямски групировки в Сирия и Ирак. Нужна е всеобхватна стратегия, за да 

се насърчи сътрудничеството между правораздавателните служби и разузнаването, 

посочи той. 

Г-н Шулц призова ЕС да окаже по-голяма помощ на страните в Западна Африка, 

които се борят с епидемията от ебола: „Без да се поддаваме на истерия, ние трябва да 

направим всичко по силите си да спрем разпространението на тази ужасна болест и да 

спасим човешки животи“. 

 

 

 

Източник: страницата на Европейския парламент 
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Седмицата в Съвета  

 

Мерки на ЕС в отговор на епидемията от ебола 

 

На заседанието на Съвета по външни работи в Люксембург министрите от ЕС 

обсъдиха съвместни стратегии за ограничаване на вируса ебола. В дневния ред бяха 

включени и последните събития в Украйна, Либия, Ирак, Сирия и Близкия изток.  

Съветът е дълбоко загрижен от продължаващото разпространение на вируса ебола 

в Западна Африка. Към 15 октомври 2014 г. починалите от заразяване с ебола са над 4 

500 души. 

Съветът изрази отново съболезнованията си от името на държавите членки и 

гражданите на Европейския съюз към всички засегнати от епидемията правителства и 

граждани. 

Повече от половин млрд. евро за мерки срещу заболяването ебола 

ЕС отпуска финансови средства от март 2014 г. и непрекъснато повишава усилията 

си за ограничаване на разпространението на вируса и за осигуряване на лечение на 

заразените лица. 

ЕС и неговите държави членки вече са заделили общо над 500 млн. евро под 

формата на хуманитарна помощ и помощ за развитие за засегнатите държави. 

Повече информация относно мерките на ЕС в отговор на епидемията от ебола е 

изложена на уебсайта Europa  

Съдействие и експертна помощ от страна на ЕС на място в Африка 

На 20 октомври 2014 г. външните министри от ЕС отбелязаха размера на 

предоставената до момента на място помощ от ЕС. Те изразиха своята дълбока 

благодарност към всички хуманитарни и здравни работници, действащи на първа линия. 

Освен това министрите призоваха за повече средства и за допълнителен персонал, 

който да бъде изпратен в засегнатите държави. 

ЕС предоставя гаранция, че на международните здравни работници, които се 

включват като доброволци, ще бъдат осигурени адекватни грижи в случай на заразяване. 

Министрите постигнаха съгласие относно необходимостта от по-добра 

координация, както и по евентуалното назначаване на координатор от ЕС, който да е в 

състояние да осигури най-ефективното участие от страна на Европейския съюз, 

държавите членки и ООН. 

Министрите от ЕС отчетоха и необходимостта от създаване на резерв от здравни 

експерти на доброволен принцип, които да са готови да бъдат изпратени по места в 

случай на здравна криза. 

Те приветстваха положените усилия за увеличаване на инвестициите в медицински 

изследвания срещу тропически болести и призоваха за съсредоточаване на европейското 

сътрудничество за развитие върху укрепването на здравните системи на държавите в 

региона. 

Мерки за превенция в Европа 

Рискът от широко разпространена епидемия от ебола сред населението на ЕС все 

още се счита за нисък. 

Въпреки това е необходимо ЕС да бъде подготвен за възможността пътници, 

заразени с вируса ебола, да се завърнат в ЕС, както и за последващи вторични случаи в 

Европа. 

http://europa.eu/newsroom/highlights/special-coverage/ebola/index_en.htm
http://europa.eu/newsroom/highlights/special-coverage/ebola/index_en.htm
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На 20 октомври 2014 г. външните министри от ЕС призоваха за одит и укрепване 

на системите за проверка на пътниците, създадени на изходните пунктове в засегнатите 

държави. 

Министрите подчертаха също, че е важно да се подобри координацията на 

националните мерки, които вече са предприети от държавите — членки на ЕС, на 

входните пунктове.  

Държавите членки следва да използват визовите информационни системи и 

информацията от превозвачите за предвиждане на потенциалната поява на случаи на 

инфекция. 

Съветът приветства: 

организирането на семинар, посветен на най-добрите практики в контрола на 

инфекциите в здравните заведения; 

създаването на доброволна мрежа от лекари специалисти по лечение на ебола на 

равнище ЕС. 

Информиране на обществеността 

Съветът подчерта също така необходимостта от обективно информиране на 

гражданите за мерките, предприети за предпазването им от потенциално заразяване. 

Заключения на Съвета относно епидемията от ебола 

 

 

Източник: страницата на Съвета 

 

Председателство на Съвета на ЕС 

 

  

ИТАЛИЯ 

Растеж и заетост, укрепване на правата на гражданите и по-силна роля на Европа 

в света — това ще бъдат приоритетите на Италия по време на 6-месечното ѝ 

председателство на ЕС. 

Италианското председателство съвпада с първите 6 месеца на избрания през май 

тази година Европейски парламент и е първото от новата серия от три председателства, 

при която Италия ще бъде последвана от Латвия и Люксембург. Правителствата на тези 

три страни са изготвили работната програма на Съвета на ЕС за следващите 18 

месеца. 

Растеж и заетост  

Италия желае да насърчи структурните реформи и иновациите в страните от ЕС. 

Целта е да се даде тласък на „промишлено възраждане“, за да се намери отговор на 

безработицата и да се подобри конкурентоспособността. До 2030 г. ще бъде обърнато 

особено внимание на малките предприятия и на политиката за климата и енергетиката. 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/145195.pdf
http://bloodys.com/?p=1180
http://bloodys.com/?p=1180
http://issuu.com/it2014eu/docs/18-months-programme/1?e=12483200/8420851
http://issuu.com/it2014eu/docs/18-months-programme/1?e=12483200/8420851
http://issuu.com/it2014eu/docs/programma-a-18-mesi-del-consiglio
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Италия планира също така да насърчи инвестициите в сектори, които са от 

жизненоважно значение за бъдещето на децата, като например опазването на околната 

среда, изграждането на инфраструктура и цифровите услуги. 

Друг важен въпрос е устойчивото развитие. То ще бъде в центъра на изложението 

в Милано през 2015 г. под надслов „Изхранване на планетата. Енергия за живот“. 

Европа — по-близо до гражданите  

В отговор на растящото разочарование по отношение на европейската интеграция, 

председателството иска да намали бюрокрацията и да увеличи прозрачността, 

отчетността и цифровизацията, за да се гарантира ефективно сътрудничество между 

институциите на ЕС. 

Италия иска ЕС да играе по-активна роля в области, в които може да добави 

стойност, като например защитата на основните права и политиката за миграция и 

убежище. От друга страна, Италия иска по-слаба активност на ЕС в области, в които се 

действа по-ефективно на национално, регионално или местно равнище. 

Европа на международната сцена  

Според Италия външната политика на ЕС се нуждае от по-широкообхватен подход, 

за да се справя с глобалните и регионалните предизвикателства. Регионите по границите 

на ЕС и особено Средиземноморието ще бъдат в центъра на вниманието. 

Подкрепата за преходния процес в Северна Африка и мирния процес в Близкия 

Изток трябва да продължи. Италия ще се съсредоточи и върху новите споразумения за 

асоцииране с Грузия, Молдова и Украйна. 

На дневен ред ще са и търговските преговори, като Италия се надява да постигне 

напредък в преговорите със САЩ по трансатлантическо партньорство за търговия и 

инвестиции. 

 

Уеб сайт на италианското председателство 

 

Новини от Европейската комисия 

 

ЕС може да забрани вноса на рибни продукти от 

Шри Ланка заради незаконен риболов - 

15/10/2014 г. 

 

ЕС предложи налагането на забрана върху 

вноса на рибни продукти от Шри Ланка заради 

незаконен риболов. Съюзът обаче е доволен, че 

няколко други страни вземат мерки за справяне с 

проблема. 

ЕС обсъжда въпроса за незаконния и 

недеклариран риболов с Шри Ланка от 4 години в рамките на борбата си с тази дейност, 

която води до изчерпване на рибните запаси, разрушаване на морските местообитания и 

поставя хората, които спазват правилата за риболов, в неизгодно положение. 

Предложената забрана за вноса на рибни продукти от Шри Ланка е в резултат от 

липсата на адекватна реакция на незаконните дейности през този период, включително: 

неспазване на международните разпоредби; 

липса на адекватна система за наблюдение на лодките; 

недостатъчно възпиращи мерки. 

През 2013 г. ЕС внесе от Шри Ланка 7400 тона рибни продукти на обща стойност 

74 млн. евро. Забраната ще влезе в сила през януари 2015 г. 

Положението в други страни се подобрява  

http://www.expo2015.org/en
http://www.expo2015.org/en
http://www.expo2015.org/it
http://italia2014.eu/en
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Същевременно ЕС обяви, че 5 други страни, които получиха официално 

предупреждение заедно с Шри Ланка през ноември 2012 г. — Белиз, Фиджи, Панама, Того 

и Вануату — са предприели успешни действия за справяне с проблема. 

ЕС е удовлетворен, че тези страни са въвели ново законодателство, подобрили са 

наблюдението и контрола върху риболовните дейности и са демонстрирали ангажираност 

в борбата с незаконния риболов. 

Настоящите търговски ограничения върху вноса на риба от Белиз вече могат да 

бъдат отменени. 

Мерки срещу незаконния риболов  

Според оценки в целия свят ежегодно се улавят незаконно между 11 млн. и 

26 млн. тона риба на стойност около 10 млрд. евро. Това представлява поне 15 % от 

общия улов. 

През 2010 г. ЕС въведе разпоредби за предотвратяване на продажбата в Европа на 

незаконно уловена риба. 

Те включват: 

проверка на кораби, заподозрени в незаконен риболов; 

връщане на някои импортни пратки; 

работа със страните извън ЕС за повишаване на ефективността на проверките. 

Произходът и законността на улова на рибата, която се внася и изнася от ЕС, 

трябва да бъдат удостоверени. 

Съобщение за медиите — незаконен риболов  

Въпроси и отговори — борба с незаконния риболов  

Правила на ЕС във връзка с незаконния риболов  

 
 
 
 

 

Награда за литература на ЕС за 2014 г. — 

победителите са обявени - 08/10/2014 
 

Носителите на наградата за литература на ЕС 

за 2014 г. бяха обявени. Това са 13 нови и изгряващи 

писатели от цяла Европа, всеки от които получава 

парична премия от 5000 евро. 

Тазгодишните победители, обявени днес на 

панаира на книгата във Франкфурт, са: 

 

Бен Блуши (Албания) 

Милен Русков (България) 

Ян Немец (Чешка република) 

Макис Цитас (Гърция) 

Одни Ейр (Исландия) 

Янис Йоневс (Латвия) 

Армин Йори (Лихтенщайн) 

Пиер Мейлак (Малта) 

Огнен Спахич (Черна гора) 

Маренте де Моор (Нидерландия) 

Углеша Шайтинак (Сърбия) 

Биргюл Огуз (Турция) 

Иви Уайлд (Обединено кралство). 

Сред отличените книги са криминални романи, сборници с разкази и историческа 

белетристика, написани на различни езици, включително английски, малтийски и турски. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1132_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-584_en.htm
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/index_bg.htm
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Всеки победител получава парична премия от 5000 евро. Освен това наградата 

дава възможност на авторите да популяризират творбите си в чужбина, включително на 

големи фестивали на книгата в цяла Европа. 

Техните издатели могат също така да кандидатстват за финансиране от ЕС за 

превод на книгите на различни езици, което дава възможност за излизане на нови 

пазари. Отличените книги обикновено се превеждат на 3—4 други езика. 

Авторите ще получат наградите си на церемония в Брюксел през ноември 2014 г. 

Годишна награда  

Създадената през 2009 г. годишна награда на ЕС за литература има за цел да 

бъдат отличени най-добрите нови и изгряващи автори в Европа, независимо от езика. С 

наградата се изтъква богатството на съвременната европейска художествена литература 

и се насърчава разпространението на творби отвъд националните граници. 

Победителите са избрани от национални журита в държавите, участващи в 

културната програма на ЕС „Творческа Европа“, която включва също някои страни извън 

Съюза. 

Бюджетът на тази програма за 2014—2020 г. бе увеличен с 9 %, като в момента 

възлиза на 1,46 млрд. евро. С тези средства ще се финансира преводът на повече от 4500 

книги и ще се даде възможност на над 250 000 творци и културни дейци да придобият 

известност в международен план. 

Чрез програмата се оказва подкрепа на книгоиздаването, чийто принос в БВП на 

ЕС възлиза на 23 млрд. евро годишно. В сектора на пълно работно време са заети 135 000 

души, но той е езиково фрагментиран и е изправен пред нови предизвикателства поради 

възхода на цифровите медии. 

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

за 2014 г.  

Биографии на авторите и резюмета на наградените книги  

Награда на ЕС за литература  

„Творческа Европа“  
 
 
 

Източник: страницата на Европейската комисия 
 

 
 
Инициативи на ЕС  
 

Гинекологът Денис Муквеге е носител на наградата 

„Сахаров“ за 2014 г. 

 

Наградата „Сахаров“ за свобода на мисълта за 2014 г. се 

присъжда единодушно на гинеколога Денис Муквеге за борбата му 

за защита на жените, решиха лидерите на политическите групи в 

ЕП и председателят на Парламента на 22 октомври 2014 г. 

Другите финалисти също получиха признание от политическите групи: при обявяването 

на решението г-н Шулц подчерта, че то не е насочено срещу украинското движение 

"Евромайдан" и че представители на движението ще бъдат поканени на награждаването 

на 26 ноември 2014 г. в Страсбург.  

Делегация от всички политически групи от ЕП пък ще посети третата финалистка 

Лейла Юнус в Азербайджан, за да подкрепи борбата й за демокрация и права на човека.  

Лекарят, борещ се за правата на жените 

Денис Муквеге добре познава страданията на жените, които стават жертви на 

сексуално насилие при въоръжени конфликти. През 1998 г. гинекологът основава 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1107_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1107_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-567_de.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-567_de.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-567_fr.htm
http://www.euprizeliterature.eu/
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/index_en.htm
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клиника в Букаву, в източната част на Демократична република Конго, където лекува 

травмите на тежко пострадали по време на гражданската война в страната. Масовите 

изнасилвания са част от инструментите на войната, която тлее в тази част от Конго. 

Въпреки че пътува редовно в чужбина, за да отстоява правата на жените, и се 

занимава с управлението на клиниката, г-н Муквеге продължава да приема лично 

пациенти и да оперира в два дни от седмицата. Той бе номиниран от групите на С&Д и 

АЛДЕ, както и от депутатката Барбара Лохбилер. 

Наградата „Сахаров“ 

Наградата „Сахаров“ се присъжда ежегодно от Европейския парламент. Тя е 

учредена през 1988 г., за да почете усилията на личности и организации, борещи се за 

права на човека и за основните свободи. Миналата година тя бе спечелена от 

пакистанката Малала Юсуфзай заради нейната борба за правото на момичетата на 

обучение. 

Европейският парламент защитава правата на човека 

С цялостната си работа Европейският парламент се стреми да оказва подкрепа на 

всички, които се борят за правата на човека. Той привлича вниманието към извършвани 

нарушения, помага за провеждането на свободни избори из целия свят и осигурява 

включването на клаузи за защита на човешките права във външнополитическите и 

търговските споразумения, договаряни от Европейския съюз. Наградата „Сахаров“ за 

свобода на мисълта е също част от целенасочената политика на Парламента в тази област 

 

 

Източник: страницата на Европейския парламент 

 

 
 

Документи на Европейската комисия 
 

Документи на ЕК и Съвета получени в периода октомври 2014 г. 

 
ПОСЛЕДНИ ДОКУМЕНТИ 

ДОКУМЕНТ СИГНАТУРА ДАТА 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно защитата 
срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейския съюз  

COM(2014) 
660 

27/10/2014 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за определяне на позицията, която да бъде възприета 
от Европейския съюз в рамките на Административния комитет на Икономическата комисия за 
Европа на Организацията на обединените нации относно новото проектоправило за 
усъвършенстваните системи относно водородните превозни средства и превозните средства с 
горивни елементи 

COM(2014) 
678 

27/10/2014 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за определяне на позицията, която да бъде възприета 
от Европейския съюз в рамките на Административния комитет на Икономическата комисия за 
Европа на Организацията на обединените нации относно новото проектоправило за 
страничния удар в стълб и проектоизменението към това правило.  

COM(2014) 
680 

27/10/2014 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключването на Споразумението за научно и 
технологично сътрудничество между Европейския съюз и Европейската общност за атомна 
енергия и Конфедерация Швейцария за асоциирането на Конфедерация Швейцария към 
„Хоризонт 2020“ — рамковата програма за изследвания и иновации и програмата за 
изследвания и обучение на Европейската общност за атомна енергия, допълваща „Хоризонт 
2020“; и за регулирането на участието на Швейцария в дейностите на ITER, извършвани от 
„Fusion for Energy“. 

COM(2014) 
659 

24/10/2014 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписването и временното прилагане от името на 
Съюза на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейския съюз 
и Европейската общност за атомна енергия и Конфедерация Швейцария за асоциирането на 
Конфедерация Швейцария към „Хоризонт 2020“ — рамковата програма за изследвания и 

COM(2014) 
658 

24/10/2014 

http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23382/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23382/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23396/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23396/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23396/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23396/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23396/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23397/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23397/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23397/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23397/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23379/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23379/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23379/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23379/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23379/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23379/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23379/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23380/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23380/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23380/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23380/
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иновации и програмата за изследвания и обучение на Европейската общност за атомна 
енергия, допълваща „Хоризонт 2020“; и за регулирането на участието на Швейцария в 
дейностите на ITER, извършвани от „Fusion for Energy“ 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за одобряване на сключването от Комисията, от името 
на Европейската общност за атомна енергия, на Споразумението за научно и технологично 
сътрудничество между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и 
Конфедерация Швейцария за асоциирането на Конфедерация Швейцария към „Хоризонт 2020“ 
— рамковата програма за изследвания и иновации и програмата за изследвания и обучение на 
Европейската общност за атомна енергия, допълваща „Хоризонт 2020“; и за регулирането на 
участието на Швейцария в дейностите на ITER, извършвани от „Fusion for Energy“ 

COM(2014) 
656 

24/10/2014 

Предложение за РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА за удължаване на срока на прилагане 
на Решение за изпълнение 2012/181/ЕС на Съвета за предоставяне на разрешение на Румъния 
да въведе специална мярка за дерогация от член 287 от Директива 2006/112/ЕО относно 
общата система на данъка върху добавената стойност 

COM(2014) 
653 

24/10/2014 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за мобилизиране на 
средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с 
точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския 
парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по 
бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2014/005 FR/GAD, 
подадено от Франция) 

COM(2014) 
662 

24/10/2014 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за определяне на позицията, която да се заеме от 
името на Съюза в рамките на съответните комитети на Икономическата комисия за Европа на 
Организацията на обединените нации по отношение на предложенията за изменения на 
правила № 4, 6, 11, 13, 13H, 19, 25, 34, 37, 43, 44, 48, 53, 70, 96, 98, 104, 105, 106, 107, 112, 
113, 121, 128 на ООН, както и по отношение на новото глобално техническо правило на ООН 
за гумите, изменение 3 на ГТП № 4 на ООН във връзка с международната процедура за 
сертификация на тежкотоварните превозни средства и изменение на Обща резолюция № 1 

COM(2014) 
647 

23/10/2014 

Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за упълномощаване за започване на преговори за 
изменение на Конвенцията за трансграничните въздействия на промишлените аварии 

COM(2014) 
651 

23/10/2014 

Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за упълномощаване за започване на преговори за 
изменение на Конвенцията за трансграничните въздействия на промишлените аварии 

COM(2014) 
651 

23/10/2014 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде приета от името на 
Европейския съюз на Осмата Конференция на Страните по Конвенцията от Хелзинки за 
трансграничните последствия от промишлените аварии по отношение на предложението за 
изменение на приложение I 

COM(2014) 
652 

23/10/2014 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ относно резултатите от 
изпълнението на плановете за управление на запасите от змиорки, включително оценка на 
мерките за възстановяването на запасите и промените на пазарните цени на змиорки с 
дължина до 12 cm 

COM(2014) 
640 

21/10/2014 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване от името на Европейския съюз на 
Маракешкия договор за улесняване на достъпа до публикувани произведения за слепи хора, 
лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни 
материали 

COM(2014) 
638 

21/10/2014 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА И НА КОМИСИЯТА относно позицията, която да бъде 
заета от името на Съюза и на Европейската общност за атомна енергия в Съвета по 
асоцииране, създаден със Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и 
Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Грузия, 
от друга страна, във връзка с приемането на процедурния правилник на Съвета за асоцииране 
и на Комитета за асоцииране, създаването на два подкомитета и делегирането на някои 
правомощия от Съвета за асоцииране на Комитета за асоцииране в състав „Търговия“  

COM(2014) 
636 

20/10/2014 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Прилагане на 
Европейския механизъм за микрофинансиране „Прогрес“ — 2013 година 

COM(2014) 
639 

20/10/2014 

ДОКЛАД 

COM(2014) 
646 

20/10/2014 

ПРОЕКТ НА КОРИГИРАЩ БЮДЖЕТ № 7 КЪМ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2014 Г. - ОБЩ РАЗЧЕТ ЗА 
ПРИХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА - РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛИ - Раздел III – 
Комисия 

COM(2014) 
650 

17/10/2014 

ПРОЕКТ НА КОРИГИРАЩ БЮДЖЕТ № 6 КЪМ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2014 Г. - ОБЩ РАЗЧЕТ ЗА 
ПРИХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА - РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛИ - Раздел III – 
Комисия - Раздел VIII – Европейски омбудсман 

COM(2014) 
649 

17/10/2014 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 
мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз 

COM(2014) 
648 

17/10/2014 
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Актове, публикувани в Официален вестник на 
Европейския съюз 
 

Date L (Legislation) C (Information and Notices) 

28/10/2014 L307 C381 C381A C382 

27/10/2014   C380 

25/10/2014 L306 C379 

24/10/2014 L305 C378 C378A 

23/10/2014 L304 C376 C376A C377 

22/10/2014 L302 L303 C374 C375 

21/10/2014 L301 C373 
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