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Тема на седмицата 
 

Вотът на недоверие срещу 
Комисията бе отхвърлен с голямо 

мнозинство 
 

 

 

Европейският парламент отхвърли 

предложението за вот на недоверие срещу 

председателя на Комисията Жан-Клод Юнкер и 

неговия екип с 461 гласа „против“, 101 „за“ и 88 

„въздържал се“. Предложението беше внесено след дебата за „Люкслийкс“ с г-н Юнкер на 

12 ноември 2014 г. от 76 депутати от групата на ЕСПД и от редиците на независими 

членове на ЕП. Разискванията по предложението за вота се проведоха в понеделник.  

Според правилата на Парламента, за да бъде успешно гласуването срещу 

Комисията, то трябва да получи двойно мнозинство: Две трети от подадените гласове и 

мнозинство от всички членове на ЕП (т.е. минимум 376 гласа). 

 

 

Източник: страницата на Европейския парламент 

 

 

 

Събития в Народното събрание 

Събития от изминалата седмица 
 

 
 

Бюджетът на ЕС и планът за инвестиране в страните от съюза бяха основните 

теми, обсъдени от председателя на Народното събрание Цецка Цачева и 

еврокомисар Кристалина Георгиева 
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Бюджетът на ЕС и новият европейски инвестиционен план бяха основните теми, 

обсъдени от председателя на Народното събрание Цецка Цачева и заместник-

председателя на Европейската комисия и комисар по бюджета и човешките ресурси 

Кристалина Георгиева. 

Председателят на парламента запозна еврокомисар Кристалина Георгиева с 

актуалната политическа обстановка в България и с приоритетите в работата на 43-то 

Народно събрание. По думите на Цецка Цачева основен проблем за хората в страната 

остава сигурността и стабилността, както и силно накърненото им усещане за 

справедливост, което води до апатия и загуба на доверие в държавата и нейните 

институции. Тя подчерта, че средствата от европейския инвестиционен план са много 

важни за осигуряването на икономически растеж. 

Според Кристалина Георгиева е важно европейският инвестиционен план да бъде 

успешен и резултатен за България. Това може да бъде постигнато като страната бързо 

определи кои са приоритетните проекти, представи ги на инвестиционния комитет и ги 

защити с яснотата за това как те ще помогнат на нашата икономика, посочи тя. Този план 

цели да създаде 1-1,3 милиона работни места в Европа, да извади парите от банките и те 

да заработят в реалната икономика, където ще се трансформират в работа за хората, 

посочи еврокомисарят. 

Като пример за такъв проект Кристалина Георгиева открои този за саниране на 

жилищния фонд и уточни, че вече има готовност между банките да се включат в него, 

стига да има гаранция, че той ще се изпълнява не на пилотна, а на масова основа. Това е 

приоритет на правителството и 2015 г. може да бъде за нас годината, в която той работи 

мащабно, добави тя. Стимулът на европейските пари е нещо, което правителството много 

добре разбира, подчерта еврокомисарят. 
 
 
 
 
 

Предстоящи събития  
 

03/12/2014 

09:00 Пленарно заседание  

03/12/2014 

14:00 Заседание на Комисия по икономическа политика и туризъм  

03/12/2014 

14:00 Заседание на Комисия по енергетика  

03/12/2014 

14:30 Заседание на Комисия по бюджет и финанси  

03/12/2014 

14:30 Заседание на Комисия по труда, социалната и демографската политика  

03/12/2014 

14:30 Заседание на Комисия по външна политика  

03/12/2014 

14:30 Заседание на Комисия по здравеопазването  

03/12/2014 

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

03/12/2014 

14:30 Заседание на Комисия по отбрана  

03/12/2014 

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

http://www.parliament.bg/bg/plenaryprogram/ID/824
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2328/sittings/ID/7098
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2329/sittings/ID/7100
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2330/sittings/ID/7108
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2337/sittings/ID/7104
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2333/sittings/ID/7103
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2340/sittings/ID/7101
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2335/sittings/ID/7093
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2334/sittings/ID/7091
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2342/sittings/ID/7092
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03/12/2014 

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

фондове  

04/12/2014 

09:00 Пленарно заседание  

04/12/2014 

14:30 Заседание на Комисия по образованието и науката  

04/12/2014 

14:30 Заседание на Комисия по земеделието и храните  

04/12/2014 

14:30 Заседание на Комисия по културата и медиите  

 

 

Новини от България свързани с ЕС 
 

Правителството подкрепя инвестиционния план на 

Юнкер 

 

Подкрепяме плана на председателя на 

Европейската комисия Жан-Клод Юнкер и ще се 

постараем максимално да работим по него. Това заяви 

министър-председателят Бойко Борисов след срещата на 

финансово-икономическия екип на кабинета и 

министрите, чиито ведомства най-много биха могли да се 

възползват от новия План за инвестиции на Европейската комисия, със заместник-

председателя на Европейската комисия и комисар по бюджета и човешките ресурси 

Кристалина Георгиева, съобщава правителствената пресслужба. 

Премиерът подчерта, че Планът на ЕК представлява пакет от мерки за отключване 

на публични и частни инвестиции в реалната икономика за поне 315 млрд. евро в 

периода между 2015 г. и 2017 г. Очаква се той да създаде до 1,3 млн. нови работни места 

на територията на Европейския съюз. 

Планът лежи на три основни елемента. Първият от тях е създаването на специален 

Европейски фонд за стратегически инвестиции, който да мобилизира  315 млрд. евро 

допълнителни инвестиции през периода 2015 – 2017 г. На второ място се предвижда 

изграждането на система за разпознаване и бързо задвижване на важни и необходими 

европроекти, най-вече в областта на инфраструктурата, енергетиката, енергийната 

ефективност, образованието, иновациите, транспорта. Третият елемент е изготвянето на 

Пътна карта с мерки за премахване на специфични изисквания и регламенти по сектори, 

които пречат на инвестициите. „По този начин ще се стимулира бизнес средата, за да 

стане Европа по-атрактивна за инвестициите“, подчерта министър-председателят 

Борисов. 

 

 

Източник: europе.bg 

 

http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2347/sittings/ID/7099
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2347/sittings/ID/7099
http://www.parliament.bg/bg/plenaryprogram/ID/824
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2338/sittings/ID/7107
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2336/sittings/ID/7106
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2343/sittings/ID/7105
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Новини от европейските институции  

Събития от изминалата седмица в европейските институции 

 
Седмицата в Европейския парламент  

 

 

В подкрепа на демокрацията: от 30 години ЕП участва в 
наблюдение на избори 

 

Тази година (2014) се отбелязват три десетилетия, откакто депутати от 

Европейския парламент за първи път взеха участие в мисии за наблюдение на избори. 

Като единствената институция на ЕС, пряко избирана от гражданите, Парламентът 

държи особено много на ангажимента си в подкрепа на демокрацията по света. 

Разговаряхме по темата с трима депутати – ръководители на делегации на ЕП за 

наблюдение на избори.  

От 1984 г. Европейският парламент полага много усилия, за да укрепи 

легитимността на изборните процеси в страни по целия свят. Депутатите участват като 

наблюдатели по покана на съответните национални власти и обикновено са част от по-

широка мисия от представители на ЕС или на ОССЕ. Само от началото на 2013 г. 

делегации на ЕП са били изпратени в 16 страни, като последните мисии са в Египет, 

Тунис и Украйна. 

На парламентарните избори в Украйна на 26 октомври 2014 г. като наблюдатели 

присъстваха 14 евродепутати начело с Андрей Пленкович (ЕНП, Хърватия). Те оцениха 

изборите като съответстващи на международните стандарти. 

Според г-н Пленкович „наблюдението на изборите повишава политическата 

добавена стойност от работата на Парламента и неговото присъствие в страни извън ЕС“. 

По неговите думи това е „един от най-добрите примери за ангажимента на ЕП в 

подкрепа на развитието и укрепването на демокрацията, върховенството на закона и 

правата на човека“. 

Предстоящи мисии 

Депутатът Михаел Галер (ЕНП, Германия) предвождаше делегация от седем 

депутати за парламентарните избори в Тунис през октомври. Той ще се върне в страната 

начело на нова мисия на 23 ноември 2014 г., този път за президентските избори. 

Г-н Галер заяви тази седмица: „Нашето наблюдение на място, нашето присъствие 

на изборния ден заедно с дългосрочната мисия на ЕС демонстрират политическото 

значение, което отдаваме на демократичния процес в съответната страна“. 

През ноември 2014 г. ЕП даде съгласието си за споразумение за асоцииране с 

Молдова. На 30 ноември 2014 г. Парламентът изпраща делегация за наблюдение на 

парламентарните избори в страната. 

Ръководител на делегацията е Игор Шолтес (Зелени/ЕСА, Словения). Той заяви: 

„Парламентарните мисии за наблюдение на избори трябва да вървят в паралел с 

дългосрочни мисии за наблюдение от международните организации, тъй като в противен 

случай не биха могли да бъдат ефективни и на тях ще им липсват незаменими елементи 

от широката картина, които биха позволили балансирана оценка на изборния процес“. 

Според г-н Шолтес делегациите на ЕП понякога са успявали да намалят 

напрежението в предконфликтни ситуации. В същото време той вижда като една от 

слабостите на мисиите на ЕП недостатъчното наблюдение на това какво се случва след 
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изборите. „Делегациите трябва да следят как направените от тях забележки и 

констатации се вземат предвид от властите на съответните страни“. 

 

 

 

Край на замърсяването с найлонови торбички 

 
Найлоновите торбички замърсяват природата 

и затова през април 2014 г. Европейският 

парламент гласува правила за съществено 

намаляване на потреблението им. След преговори 

със страните-членки в Съвета депутатите 

постигнаха споразумение, което ще бъде 

подложено на гласуване в комисията по околна 

среда на 24 ноември 2014 г. Торбичките бяха и 

тема на нашия фотографски конкурс в началото на 

2014 г. Снимката победител в конкурса илюстрира настоящия материал.  

Проблемът 

По данни на Изследователския център на ЕП през 2010 г. всеки един гражданин на 

ЕС е използвал средно около 200 найлонови торбички. Те рядко се използват 

многократно и бързо биват изхвърляни. 

Законодателството 

Договореното със Съвета споразумение предвижда страните-членки да намалят 

съществено употребата на найлонови торбички. Те могат да изберат как да постигнат 

това: или чрез таксуване на торбичките не по-късно от 2018 г., или чрез постигане на 

обвързващи цели за намаляване на потреблението (то трябва да спадне спрямо 2010 г. с 

50% към 2019 г. и с близо 80% към 2025 г.). 

Докладчикът на Парламента Маргрете Аукен (Зелени/ЕСА, Дания) заяви след 

постигането на споразумението със Съвета: „Това е исторически момент за Европа. За 

пръв път ние договаряме амбициозни цели за намаляване на отпадъците от найлонови 

точбички." 

Относно снимката 

Снимката към този материал е наречена „В днешно време“ и е дело на Габор Село, 

унгарски фотограф на свободна практика. Посетете неговия сайт, за да видите още 

негови снимки. 

Материалът бе публикуван първоначално през април 2014 г. и обновен на 24 

ноември 2014 г. 

 

 

Откриване: Мартин Шулц осъди нападението над синагогата 

в Йерусалим 

 

Председателят на ЕП Мартин Шулц осъди нападението над 

синагогата в Йерусалим, при което миналата седмица загинаха 

петима души. Той призова всички страни да спрат тези 

„безсмислени убийства” и вместо това да започнат диалог. Това е 

„нападение срещу мира”, заяви той.  

Отбелязвайки, че във вторник в Парламента ще бъде Папа Франциск, който 

наскоро отправи призив за мир и диалог в Средния Изток, г-н Шулц заяви, че най-

шокиращото в атаката е, че се е случила в храм намиращ се в свещен за три религии 

град. 

Той призова всички да не позволяват на насилието да ескалира и да се прекрати 

спиралата от насилие и контра-насилие. 
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Г-н Шулц изказа съболезнования към семействата на жертвите от името на 

Европейския парламент. 

 

 

Денис Муквеге: Изнасилването е оръжие на 

унижението 

 
Надяваме се да се намерят решения срещу 

използването на изнасилването като инструмент на 

войната, дори като военна стратегия", заявява 

носителят на наградата „Сахаров“ за 2014 г. Денис 

Муквеге. От години д-р Муквеге лекува жертвите на 

сексуално насилие в Демократична република Конго 

въпреки опасността за себе си и семейството си. На 26 ноември той ще получи наградата 

на ЕП, отличаваща борци за правата на човека. Разговаряхме с него преди церемонията в 

Страсбург.  

Как наградата ще повлияе върху работата Ви? 

Ние усещаме, че Европейският парламент е разбрал колко сериозно е положението 

на жените в конфликти. Надяваме се да се намерят решения срещу използването на 

изнасилването като инструмент на войната, понякога дори като военна стратегия. 

Като много други защитници на правата на човека Вие сте пример за постоянство в 

много трудни условия. Какво Ви кара да продължавате? Имало ли е момент, в който сте 

обмисляли да се откажете? 

Преди две години бях нападнат в моя дом, моят телохранител бе убит, моите деца 

бяха отвлечени и тогава наистина си помислих, че е твърде трудно и че трябва да имам 

предвид моите семейни отговорности. Напуснах Конго, но много бързо се върнах заради 

смелостта на пострадалите жени. 

Жени и момичета стават жертви на сексуално насилие в много от конфликтите 

днес. Какво може да се направи, за да се сложи край на това? 

Всички трябва да разберем, че изнасилването не е сексуален акт, в който липсва 

съгласие. В една среда на въоръжен конфликт изнасилването се използва като оръжие за 

унижение, за дехуманизация на жените. Няма нищо сексуално в това да изнасилиш жена 

или момиче пред очите на всички и да нанесеш поражения на нейните гениталии. 

Изнасилването има същите или дори по-големи последствия от класическите 

оръжия. На първо място, то причинява масово бягство на населението. На второ място, 

както и класическите оръжия, то унищожава демографски противника. Някои от тези 

жени никога няма да имат деца. Дори и ако имат, тяхната плодовитост ще бъде много 

ниска. На трето място, последствията ще се предадат и на поколенията. Тези жени ще 

продължат да живеят и да предават болести на други в селото, ако са били заразени по 

полов път, или пък могат да предадат заболяването на децата си. Онези, които заченат, 

пък ще имат деца без родител, което също допринася за унищожаването на социалната 

тъкан. 

Международната общност е прокарала червена линия по отношение на 

химическите, ядрените и биологическите оръжия. Ние, мъжете и жените, трябва да 

поискаме такава червена линия и за изнасилванията – оръжие, което е евтино, достъпно, 

но много разрушително. 

 
 
 
 



Седмичен бюлетин Брой 28 
1 декември2014 г. 

 

Народно събрание 

Дирекция „Законодателна дейност” 
8 

 
 

Папа Франциск изпрати послание към всички 

граждани на Европа 

 

Запазването на човешкото достойнство беше 

ключова тема в официалното обръщение на Папа 

Франциск към депутатите в Европейския парламент във 

вторник. Темите за имиграцията, защитата на околната 

среда, човешките права и демокрацията също 

присъстваха в речта, с която той призова „Европа да 

преоткрие най-доброто в себе си“.  

При откриването на официалното заседание председателят на Парламента Мартин 

Шулц констатира, че загубата на доверие на хората в политиката, на национално и 

европейско ниво, е „огромна“. Той подчерта, че няма институция, която да може да 

функционира без подкрепа. „Ето защо всички трябва да си сътрудничим, за да възвърнем 

изгубеното доверие“, заяви той. 

Г-н Шулц наблегна на „общите цели“, които ЕС и Католическата църква имат за 

насърчаване на ценности като „толерантност, уважение, равенство, солидарност и мир“ и 

добави, че „Европейският съюз е за приобщаване и сътрудничество, не за изключване и 

конфронтация“. 

Човешки права и достойнства 

„Бих искал да отправя послание за надежда и кураж за всички граждани на 

Европа“, заяви пред членовете на ЕП Папа Франциск. Той заяви, че достойнството е било 

централна концепция в процеса на възстановяване на Европа след Втората световна 

война и даде висока оценка на факта, че „насърчаването на правата на човека е ключово 

в ангажимента на ЕС да защитава достойнството на личността“, както в рамките на 

Съюза, така и в отношенията си с трети държави. 

„Европейският парламент има отговорност към запазването на демокрацията за 

народите на Европа: не бива да се позволява на демокрациите да се срутят под натиска 

на мултинационални интереси, които не са универсални“, заяви Папа Франциск. Той 

добави, че е дошло време за насърчаване на политики, които създават работни места, но 

преди всичко е необходимо достойнството на работещите да бъде възстановено чрез 

осигуряване на подходящи условия на труд. 

Околна среда и миграция 

„Европа винаги е била първа в усилията за насърчаване на екологията“, подчерта 

Папата. Опазването на околната среда означава тя да не бъде рушена, но също така и да 

се „използва за добри цели“ - като осигуряване на храна за нуждаещите се, а не за 

разхищения. 

Папа Франциск засегна и въпроса за миграционните потоци към ЕС. Той заяви: „Не 

можем да оставим Средиземноморието да се превърне в обширно гробище“, 

подчертавайки, че хората, които пристигат с лодки, се нуждаят от „приемане и помощ“. 

Европа ще бъде в състояние да се справи с проблемите, свързани с имиграцията, „само 

ако е в състояние ясно да отстои своята собствена културна идентичност“, добави той. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Седмичен бюлетин Брой 28 
1 декември2014 г. 

 

Народно събрание 

Дирекция „Законодателна дейност” 
9 

 

 

 

Инвестицията от 315 млрд. евро ще даде тласък на 

икономиката на ЕС 

 

Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер 

обяви създаването на нов стратегически инвестиционен фонд, който 

да набере минимум 315 млрд. евро през следващите три години, за 

стимулиране на икономиката на ЕС. След неговото представяне пред 

пленарната зала в сряда, депутатите от повечето политически групи 

изразиха подкрепа, но настоявайки паралелно за бързи действия за 

насърчаване на растежа в ЕС.  

Г-н Юнкер представи трите стълба на плана за действие: 

— създаване на нов Европейски фонд за стратегически инвестиции през юни 

2015 г., подкрепен с 21 млрд. евро от бюджета на ЕС и от Европейската инвестиционна 

банка (ЕИБ), целящ да мобилизира допълнителни инвестиции в размер на поне 315 млрд. 

евро в периода 2015-2017 г. 

— създаване на портфолио от проекти, съчетано с програма за финансова помощ 

за насочване на инвестициите там, където са най-необходими 

— пътна карта с действия, който да направят Европа по-привлекателна за 

инвестиции и да спомогнат за отстраняване на регулаторните пречки. 

Председателите на политическите групи 

Поздравявайки Юнкер за инвестиционния план, председателят на групата на ЕНП, 

Манфред Вебер (Германия), заяви че „мобилизирането на частен капитал е по-добро от 

вземането на нови кредити“. Той подчерта, че държавите членки трябва да продължат със 

структурните реформи, защото „ако съдебните производства продължават толкова дълго, 

колкото в Италия, ако на пазара на труда липсва гъвкавост в степента, в която липсва 

във Франция, и ако процедурите за планиране отнемат толкова месеци и дори години, 

колкото в собствената ми държава, едва ли е изненада, че няма инвестиции“. 

Ръководителят на групата на С&Д Джани Питела (Италия) заяви: „Бихме 

предпочели повече разходи за публични проекти и инвестиции, но това е добра отправна 

точка“. Той подчерта, че неговата група не се интересува от „това, което казват 

кредитните агенции, а от живота на хората“. Той също така напомни на г-н Юнкер, че 

С&Д му даде подкрепата си при условие, че той предложи инвестиционния пакет и 

Парламентът участва пълноценно в него. 

Използвайки аналогията на г-н Юнкер, който сравни инвестиционния план с 

лейката, която е необходима за израстването на едно дърво, ръководителят на групата на 

ЕКР Сайед Камал (Обединено кралство) попита: “А как да гарантираме, че става дума за 

напояване, което стимулира растежа? Как да гарантираме, че това няма да се превърне в 

правителствен порой, който да отнесе частните инвестиции? Как да гарантираме, че това 

няма да стане частна напоителна система, която винаги остава изключена? Това, от което 

се нуждаем, са подробни отговори на нашите въпроси (...), може би след това ще 

подкрепим вашия проект“. 

Ръководителят на групата АЛДЕ Ги Ферхофщад (Белгия) заяви, че инвестициите 

трябва да бъдат подкрепени от структурни реформи в държавите членки. „Може би 

реформите на пазара на труда трябва да бъдат условие за получаване на средства“, 

предупреди той, подчертавайки необходимостта от завършване на единния пазар на ЕС в 

областта на цифровите технологии, енергетиката и капиталовите пазари, „в противен 

случай ще бъдат загубени средства в огромен мащаб“. Г-н Ферхофщад предложи и 

освобождаване на фондове от данъци, с цел да се привлекат повече частни инвестиции. 

От името на групата на ЕОЛ/СЗЛ, г-н Димитриос Пападимулис (Гърция) се обърна 

към г-н Юнкер с думите: „пакетът, който представихте, е само от думи. 16 млрд. евро от 
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бюджета на ЕС и 5 млрд. евро от ЕИБ - в него няма и едно евро свежи пари. Обещавате 

ефект на лоста, който да умножи фондовете 15 пъти. В тези времена на стагнация и 

рецесия в еврозоната, не съществува икономист в света, който да повярва в това“. 

От името на групата на Зелените/ЕСА Филип Ламбертс (Белгия) нарече 

инвестиционния пакет „много добро намерение“, но подчерта необходимостта „да се 

сложи край на икономиката на казиното“. Според него борбата с данъчните измами и 

укриването на данъци трябва да бъде „неразделна част“ от плана. Г-н Ламбертс подчерта 

и нуждата да се премине към по-екологично съобразни източници на енергия в рамките 

на ЕС. „Трябва да спрем да плащаме по 1 млрд. евро на ден на Владимир Путин и 

неговата енергийна система“, заяви той. 

Патрик О'Флин (Обединено кралство) заяви от името на ЕСПД, че г-н Юнкер 

„хвърля добрите пари след лошите“, тъй като основният проблем е еврото като единна 

валута, която пречи на южните държави членки на ЕС да обезценят националните си 

валути и по този начин да създадат по-благоприятни условия за инвестиции. 

Независимият член на ЕП Херлоф Анеманс (Белгия), заяви че пакетът за 

инвестиции е „всъщност рециклиран, пре-етикетиран (...). Това е безполезна лейка, 

фокус-мокус, абра-кадабра, пари за Монополи“. 

Отговор на Комисията 

От името на Комисията, заместник-председателят г-н Юрки Катайнен заяви, че 

новият фонд ще има голямо въздействие върху реалната икономика, ще отключи 

публични и частни инвестиции в реални проекти и ще създаде реални работни места. Той 

подчерта също, че вноските на държавите членки във фонда ще бъдат неутрални по 

отношение на Пакта за стабилност и растеж. Фондът ще представлява „нов подход на 

европейско равнище — промяна в начина, по който ще се изразходват публичните 

средства“, особено чрез подкрепата за по-рискови заеми. 

 

Правата на децата: ЕП отбелязва приемането на 

Конвенцията на ООН преди 25 г. 

 

Конвенцията на ООН за правата на детето, приета 

преди 25 години, е важен документ, който изразява 

ангажимента на страните по целия свят да работят за 

реализирането на потенциала на новите поколения. През 

изминалия четвърт век в Европа и по света са приета редица 

законодателни промени за осигуряване на по-добра защита 

на децата. Европейският парламент ще обсъди напредъка и предизвикателствата в тази 

област по време на пленарен дебат на 26 ноември 2014 г.  

Конвенцията за правата на детето е приета от Общото събрание на ООН на 20 

ноември 1989 г. и е ратифицирана от всички страни-членки на ООН с изключение на 

Сомалия, Южен Судан и САЩ. По думите на заместник-председателката на ЕП Марейд 

Макгинес (ЕНП, Ирландия) 25-тата годишнина „отбелязва световен ангажимент за 

признаването на децата като човешки същества с отличителен набор от права“. 

Въпреки положителните промени, стимулирани от Конвенцията, днес грижата за 

децата се сблъсква с нови предизвикателства, които изискват ясен отговор. „През тези 25 

години сме постигнали много, но още много трябва да бъде да направено, за да изпълним 

поетия си ангажимент към децата“, посочва г-жа Макгинес. 
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Дебат в ЕП: Трябва ли Палестина да бъде призната за 

държава? 

 

В края на октомври 2014 г. Швеция официално призна 

Палестина за държава. На 26 ноември 2014 г. Европейският 

парламент ще обсъдят дали подобна стъпка от други 

европейски страни ще стимулира търсенето на мирно 

решение в конфликта с Израел. Разговаряхме по темата с 

Мартина Андерсън (ЕОЛ/СЗЛ, Великобритания), ръководителка на делегацията на ЕП за 

връзки с Палестинския законодателен съвет, и с Фулвио Мартушело (ЕНП, Италия), 

председател на делегацията за връзки с Израел.  

Насилието в Израел и Палестина изглежда отново нараства. Как ЕС и Парламентът 

могат да помогнат в тази ситуация? 

Мартина Андерсън: ЕС може да помогне, като изпълни задълженията си и 

преустанови действието на споразумението за асоцииране с Израел заради постоянните 

нарушения на правата на човека в съответствие с чл. 2. Освен това ЕП може да признае 

държавния статут на Палестина, което ще даде стимул за смислени преговори към 

намиране на решение на конфликта, основано на признаването на двете държави. 

Фулвио Мартушело: Европейският парламент трябва да заклейми ясно и 

единодушно всеки един акт на насилие и да направи всичко необходимо, за да обърне 

тенденцията към нарастване на насилието. 

Какво е нужно за постигането на дълготраен мир? 

Мартина Андерсън: Възможността за съвместното съществуване на две държави 

постоянно се подкопава от израелската окупация дори тогава, когато се смяташе, че те 

преговорят за постигането на това решение. Това не може да продължава. Признаването 

на палестинската държава не може да се възприема единствено като резултат от 

преговори, а като основа за истински преговори към съвместно съществуване на двете 

държави. 

Фулвио Мартушело: Европейският съюз трябва да работи по дипломатически 

пътища, за да насърчи и реализира мирния процес между Израел и Палестина. Усилията 

на ЕС трябва да бъдат насочени към стимулирането на диалога, избягването на 

прибързани решения и на крайни позиции. 

 

Насилието спрямо жените: Парламентът настоява за 

обща европейска стратегия 

 

Жените стават все по-често жертва на насилие от 

страна на бивши или настоящи съпрузи или партньори, посочи 

Европейският парламент в резолюция, призоваваща за 

законодателство за борба с проблема. На 25 ноември 2014 г., 

международен ден за премахване на насилието спрямо 

жените, депутатите разискваха темата в пленарна зала с комисар Вера Йоурова, 

отговаряща за политиката за равенство на половете. В приетата на следващия ден 

резолюция ЕП подчерта нуждата от повишаване на осведомеността и превенция.  

По време на дебата в пленарна зала председателката на комисията по правата на 

жените Ираче Гарсия Перес (С&Д, Испания) припомни данни, че всеки ден в Европа седем 

жени биват убити в резултат на насилието, основано на пола. „Гражданите не могат да 

разберат как така е възможно да се постигне споразумение за спасяването на банките, но 

не е възможно да се постигне споразумение за спасяването на жените“, каза тя и настоя 
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за задълбочена политика и обявяване на 2016 г. за Европейска година срещу насилието, 

основано на пола. 

Европейската заповед за защита на жертвите на престъпления е положителна 

стъпка, но не е достатъчна, посочи Тереса Хименес-Бесерил (С&Д, Испания) и подкрепи 

призивите за единна стратегия. Яна Житнянска (ЕКР, Словакия) пък цитира данни от 

изследване на Агенцията на ЕС за основните права: „Фактът, че само 14% от жертвите на 

домашно насилие подават сигнал в полицията говори много за доверието в полицията“. 

Беатрис Бесера (АЛДЕ, Испания) настоя за незабавно ратифициране на конвенцията от 

Истанбул, която определя насилието спрямо жени като нарушение на човешките права и 

задължава страните да предприемат мерки. 

Позицията на Комисията 

Комисар Йоурова се съгласи, че положението е сериозно. „Уверявам ви, че 

споделям ангажимента за премахване на насилието спрямо жените. Това ще бъде 

отразено в новата стратегия на Комисията за равенството между мъжете и жените, която 

ще бъде подготвена през 2015 г. В нея ще има раздел за насилието спрямо жените, 

въпросът е приоритетен“. 

В отговор на исканията за ново законодателство за превенция на насилието г-жа 

Йоурова припомни за вече приетите актове за правата на жертвите и европейската 

заповед за защита. 

По отношение на предложението за обявяване на Европейска година срещу 

насилието, основано на пола, тя каза, че първо трябва да се анализират резултатите от 

настоящите мерки за повишаване на осведомеността, преди да се вземе решение за нови 

инициативи. 

 

 

Източник: страницата на Европейския парламент 

 

 

 

 

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  

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 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. 

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 стартира инвестиционна офанзива за 

насърчаване на работните места и растежа 
 

Европейската комисия обяви План за инвестиции 

на обща стойност 315 милиарда евро, чрез който ще се 

възстанови растежът в Европа и повече хора отново ще 

имат работа. За повече информация натиснете ТУК. 
 

 
 

Неизпълнение на законодателството на ЕС: мотивирани становища в 4 

области за България 
 

Европейската комисията прие ежемесечния си пакет от решения във връзка с 

установяването на неизпълнение на законодателството на ЕС от страна на държавите 

членки. Пакетът съдържа 205 решения, включително 32 мотивирани становища и 6 

http://www.expo2015.org/en
http://www.expo2015.org/en
http://www.expo2015.org/it
http://italia2014.eu/en
http://ec.europa.eu/bulgaria/press_corner/news/261114-investmentplanforeurope_bg.htm
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решения за предявяване на иск пред Съда на Европейския съюз. За повече информация 

натиснете ТУК. 

 

 
 

Вотът на недоверие срещу Комисията бе отхвърлен с 

голямо мнозинство 

 

Европейският парламент отхвърли предложението за вот 

на недоверие срещу председателя на Комисията Жан-Клод Юнкер 

и неговия екип с 461 гласа „против“, 101 „за“ и 88 „въздържал 

се“. Предложението беше внесено след дебата за „Люкслийкс“ с 

г-н Юнкер на 12 ноември 2014 г. от 76 депутати от групата на ЕСПД и от редиците на 

независими членове на ЕП.  

 

 

ЕК одобри държавната помощ за Първа инвестиционна банка 

 
Европейската комисия установи, че ликвидната подкрепа от България за Първа 

инвестиционна банка (ПИБ) е в съответствие с правилата на ЕС за държавната помощ. 

Комисията заключи, че мерките са били необходими за запазване на стабилността на 

българската икономика и финансова система. Освен това с плана за преструктуриране на 

ПИБ ще се гарантира, че банката ще продължи да бъде жизнеспособна в дългосрочен 

план, без да се нарушава неоправдано конкуренцията на вътрешния пазар. За повече 

информация натиснете ТУК. 

 

 

Повече откритост: Комисията се ангажира да осигури по-

голяма прозрачност 

 

Днес Европейската комисия отбеляза нова стъпка в подкрепа 

на прозрачността, като се ангажира да публикува информация за 

лицата, които се срещат с нейните политически лидери и висши 

служители, и като предостави по-широк достъп до документите, 

свързани с преговорите за трансатлантическо партньорство за 

търговия и инвестиции със Съединените щати. Още в първите седмици 

от мандата си Комисията удържа поетото от нейния председател Юнкер обещание за по-

отворена и прозрачна Комисия, което показва какъв ще е новият подход през следващите 

пет години. За повече информация натиснете ТУК. 

 

Годишен обзор на растежа на ЕС за 2015 г.: Нов импулс за създаването на 

работни места, растежа и инвестициите 

 

Публикуваният от Европейската комисия годишен обзор на растежа (ГОР) за 2015 

г. е съсредоточен върху решителния курс на Европа в посока обратно към трайното 

създаване на работни места и устойчивия икономически растеж.Встъпването в длъжност 

на новата Комисия, която има амбициозна програма за работни места, растеж, 

справедливост и демократична промяна, е подходящият момент за генериране на нов 

импулс.Европа обръща нова страница като предлага амбициозен инвестиционен план за 

мобилизиране на поне 315 млрд. евро допълнителни публични и частни инвестиции през 

следващите три години (уебсайт на Плана за инвестиции).Това е част от цялостния 

подход на Европейската комисия за подпомагане на създаването на работни места и за 

възстановяване на икономическия растеж в Европа.В рамките на този подход, в своя 

http://ec.europa.eu/bulgaria/press_corner/news/261114-failurelegislation_bg.htm
http://ec.europa.eu/bulgaria/press_corner/news/251114-fibaid_bg.htm
http://ec.europa.eu/bulgaria/press_corner/news/251114-openingthewindows_bg.htm
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/index_en.htm
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годишен обзор на растежа за 2015 г. Комисията препоръчва да бъде провеждана 

икономическа и социална политика, която се гради на три основни стълба:1) 

стимулиране на инвестициите, 2) подновен ангажимент за структурни реформи и 3) 

прилагане на фискална отговорност. За повече информация натиснете ТУК. 

 

 

Преговорите за климата в Лима — решаваща стъпка към 

постигане на споразумение през 2015 г. 

 
 

Европейският съюз очаква конференцията на ООН за 

изменението на климата на 1 — 12 декември 2014 г. в Лима, 

Перу, да проправи пътя за приемането на ново, правно 

обвързващо глобално споразумение по въпросите на климата в 

Париж през следващата година. ЕС е уверен, че новото споразумение значително ще 

задълбочи и разшири съвместните международни усилия за справяне с изменението на 

климата. Договорената от лидерите на ЕС през октомври цел за намаление с 40% на 

парниковите газове, както и обявените впоследствие бъдещи цели на САЩ и Китай са 

ясно доказателство за решителността да се намери решение на глобално равнище. За 

повече информация натиснете ТУК. 

 

 

Европейският социален фонд осигурява над 1 милиард евро за работни места и 

социално приобщаване в България 

 

Европейската комисия прие оперативната програма „Развитие на човешките 

ресурси“ за България относно прилагането на Европейския социален фонд в периода 

2014—2010 г. За повече информация натиснете ТУК. 

 

 
 
Източник: страницата на Представителството на Европейската комисия в 

България 
 
 

Документи на Европейската комисия 
 

Документи на ЕК и Съвета получени в периода от ноември 2014 г. 

 
ПОСЛЕДНИ ДОКУМЕНТИ 

ДОКУМЕНТ СИГНАТУРА ДАТА 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Шести доклад относно 
функционирането на Шенгенското пространство през шестмесечието - 1 май—31 отомври 2014 
година 

COM(2014) 
711 

27/11/2014 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКАТА 
ЦЕНТРАЛНА БАНКА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ, КОМИТЕТА НА 
РЕГИОНИТЕ И ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА - План за инвестиции за Европа 

COM(2014) 
903 

26/11/2014 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА за определяне на еднообразни 
условия за прилагане на Регламент (ЕС) № 806/2014 на Европейския парламент и на Съвета 
по отношение на предварителните вноски в Единния фонд за преструктуриране  

COM(2014) 
710 

24/11/2014 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за отмяна на COM(2014) 21/11/2014 

http://ec.europa.eu/bulgaria/press_corner/news/281114-growthservey_bg.htm
http://ec.europa.eu/bulgaria/press_corner/news/281114-climatetalks_bg.htm
http://ec.europa.eu/bulgaria/press_corner/news/281114-esf_bg.htm
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23552/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23552/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23552/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23540/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23540/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23540/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23529/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23529/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23529/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23530/
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Регламент (EИО) № 3030/93 на Съвета относно общите правила за внос на някои текстилни 
продукти с произход от трети страни 

707 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно изпълнението 
през 2011—2012 г. на Регламент (ЕО) № 561/2006 за хармонизиране на някои разпоредби от 
социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, и на Директива 2002/15/EО 
за организацията на работното време на лицата, извършващи транспортни дейности в 
автомобилния транспорт (27-ми доклад на Комисията относно изпълнението на социалното 
законодателство във връзка с автомобилния транспорт) - {SWD(2014) 342 final} 

COM(2014) 
709 

21/11/2014 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, 
ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И 
КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Петнадесети доклад за практическата подготовка за бъдещото 
разширяване на еврозоната - {SWD(2014) 341 final} 

COM(2014) 
706 

21/11/2014 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИИЯТА 

SWD(2014) 
341 

21/11/2014 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА 

SWD(2014) 
342 

21/11/2014 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписване от името на Европейския съюз и за 
временно прилагане на Протокола за определяне на възможностите за риболов и финансовото 
участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между 
Европейския съюз и Република Кабо Верде 

COM(2014) 
696 

19/11/2014 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване на Протокола за определяне на 
възможностите за риболов и финансовото участие, предвидени в Споразумението за 
партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Кабо Верде  

COM(2014) 
695 

19/11/2014 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - 7-ми ФИНАНСОВ ДОКЛАД 
НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА ОТНОСНО ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (ЕЗФРСР) - БЮДЖЕТНА 2013 ГОДИНА 
- {SWD(2014) 340 final} 

COM(2014) 
703 

19/11/2014 

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

COM(2014) 
705 

19/11/2014 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за разпределяне на възможностите за риболов в 
съответствие с Протокола за определяне на възможностите за риболов и финансовото 
участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между 
Европейския съюз и Република Кабо Верде 

COM(2014) 
697 

19/11/2014 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА 

SWD(2014) 
340 

19/11/2014 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) № 1388/2013 за 
откриване и управление на автономни тарифни квоти на Съюза за някои селскостопански и 
промишлени продукти 

COM(2014) 
693 

17/11/2014 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване на протокол за изменение на 
Споразумението за морски транспорт между Европейската общност и нейните държави 
членки, от една страна, и правителството на Китайската народна република, от друга страна, 
за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз  

COM(2014) 
692 

14/11/2014 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписване на протокол за изменение на 
Споразумението за морски транспорт между Европейската общност и нейните държави 
членки, от една страна, и правителството на Китайската народна република, от друга страна, 
за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз  

COM(2014) 
691 

14/11/2014 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО, Евратом) № 
1150/2000 за прилагане на Решение 2007/436/ЕО, Евратом относно системата за собствени 
ресурси на Общностите 

COM(2014) 
704 

12/11/2014 

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 за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление 
(заявление EGF/2013/014 FR/Air France, подадено от Франция)  

COM(2014) 
701 

11/11/2014 

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/2014/013 EL/Odyssefs 
Fokas) 

COM(2014) 
702 

11/11/20 
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