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Тема на седмицата 
 

 

 

Резервационните данни на пътниците – 

за какво става дума 
 

 

 

Име, адрес, телефонен номер, данни за кредитната карта, дати на 

полет, маршрут на пътуване, данни за контакт, информация за билета, 

багажа и плащането – това са данните, които ще бъдат събирани 

съгласно законодателното предложение за резервационните данни на 

пътниците. То цели по-лесната идентификация и проследяване на лица, 

които биха могли да планират терористични актове или да са свързани с организирани 

престъпни групи.  

Предложението касае систематичното събиране, използване и съхраняване на 

посочените данни и обхваща полетите, напускащи и влизащи в ЕС. Очаква се то да 

помогне на службите за сигурност да откриват и разследват терористични заплахи. 

Пътят на законодателното предложение 

Предложението на Комисията бе отхвърлено от комисията по граждански свободи 

през 2013 г. заради опасения за отражението му върху защитата на личните данни. Сега 

то получава нов тласък заради неотдавнашните терористични атаки в Париж и растящата 

заплаха от завръщане от Близкия Изток на европейски граждани, сражаващи се за 

„Ислямска държава“ или други радикални групировки. 

В резолюция от 11 февруари 2015 г. депутатите в ЕП поеха ангажимент за 

приключване на директивата за резервационните данни на пътниците до края на 

годината. Прочетете повече в съобщението за медиите. 

Докладчикът на ЕП Тимъти Къркхоуп (ЕКР, Великобритания) ще представи 

ревизиран доклад по законодателното предложение пред комисията по граждански 

свободи до края на февруари. 

За да бъде новият текст в съответствие с основните свободи, Парламентът настоява 

страните-членки да постигнат напредък по законодателния пакет за защитата на личните 

данни, за да могат преговорите по двата въпроса да вървят успоредно. 

Разгледайте нашата специална страница за повече инфоормация по темата за 

резервационните данни на пътниците. 

 

 

 

 

 

 

Източник: страницата на Европейския парламент 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2011:0032:FIN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0032+0+DOC+XML+V0//BG
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/content/20150206IPR21217/html
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/top-stories/content/20130901TST18405/html/Data-protection
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/top-stories/content/20130901TST18405/html/Data-protection
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/top-stories/content/20150218TST24901
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Събития в Народното събрание 
 

Събития от изминалата седмица 
 

 

 

 

 

Председателят на Народното събрание Цецка Цачева се срещна с министъра на 

външните работи на Украйна Павло Климкин 

 

Председателят на Народното събрание Цецка Цачева се срещна на 16 февруари 

2015 г. с министъра на външните работи на Украйна Павло Климкин. Той е на официално 

посещение в България по покана на българския външен министър Даниел Митов. 

На срещата бе обсъдено развитието на двустранните отношения с акцент върху 

парламентарните връзки между двете страни. Специално внимание бе отделено на темата 

за мирното уреждане на конфликта в Източна Украйна с разбирането, че подписаното в 

Минск споразумение трябва да даде резултати, то е шансът и верният път за деескалация 

на конфликта и за нормализирането на обстановката. 

България и Украйна са заинтересовани от задълбочаване на взаимноизгодното 

сътрудничество, те са близки не само географски, исторически и културно, а и на 

територията на Украйна има голяма българска диаспора, беше подчертано по време на 

разговора. 

Председателят на Народното събрание припомни, че неотдавна е провела среща 

със заместник-председателя на парламента на Украйна и че скоро в българския 

парламент ще бъде сформирана група за приятелство с Украйна. 
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Предстоящи събития  
 

24/02/2015 

11:00 Заседание на Комисия по земеделието и храните  

24/02/2015 

15:00 Заседание на Временна комисия за проучване на финансовото състояние на 

пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях универсални и 

професионални пенсионни фондове и прилагането на регулаторната рамка  

25/02/2015 

09:00 Пленарно заседание  

25/02/2015 

14:00 Заседание на Комисия по икономическа политика и туризъм  

25/02/2015 

14:00 Перспективите и проблемите, свързани с туристически сезон 2015, ще бъдат 

дискутирани на заседание на Комисията по икономическа политика и туризъм  

25/02/2015 

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

25/02/2015 

14:30 Заседание на Комисия по външна политика  

25/02/2015 

14:30 Заседание на Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските 

фондове  

25/02/2015 

14:30 Заседание на Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта  

25/02/2015 

15:00 Среща на председателя на Народното събрание Цецка Цачева с председателя на 

парламента на Грузия Давид Усупашвили и водена от него делегация  

26/02/2015 

09:00 Пленарно заседание  

26/02/2015 

10:00 Среща на ръководствата на Комисията по външна политика и Комисията по 

европейски въпроси и контрол на европейските фондове с председателя на парламента 

на Грузия Давид Усупашвили и водена от него делегация  

26/02/2015 

14:30 Заседание на Комисия за наблюдение на дейността на Държавната комисия за 

енергийно и водно регулиране  

26/02/2015 

15:30 Заседание на Комисия по регионална политика, благоустройство и местно 

самоуправление  

26/02/2015 

15:30 Заседание на Комисия по вероизповеданията и правата на човека  

 

23/02/2015 

Кръгла маса – дискусия на тема „Гражданското образование – перспективи и 

възможности” организират в Народното събрание заместник-председателят на парламента 

Иван Иванов и евродепутатът Светослав Малинов  

http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2336/sittings/ID/7277
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2395/sittings/ID/7279
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2395/sittings/ID/7279
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2395/sittings/ID/7279
http://www.parliament.bg/bg/plenaryprogram/ID/836
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2328/sittings/ID/7275
http://www.parliament.bg/bg/calendar/#9336
http://www.parliament.bg/bg/calendar/#9336
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2335/sittings/ID/7281
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2333/sittings/ID/7280
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2347/sittings/ID/7278
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2347/sittings/ID/7278
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2339/sittings/ID/7274
http://www.parliament.bg/bg/calendar/#9334
http://www.parliament.bg/bg/calendar/#9334
http://www.parliament.bg/bg/plenaryprogram/ID/836
http://www.parliament.bg/bg/calendar/#9335
http://www.parliament.bg/bg/calendar/#9335
http://www.parliament.bg/bg/calendar/#9335
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2349/sittings/ID/7282
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2349/sittings/ID/7282
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2332/sittings/ID/7276
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2332/sittings/ID/7276
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2345/sittings/ID/7283
http://www.parliament.bg/bg/calendar/ID/882
http://www.parliament.bg/bg/calendar/ID/882
http://www.parliament.bg/bg/calendar/ID/882
http://www.parliament.bg/bg/calendar/ID/882
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25/02/2015 

Парламентарна делегация, водена от председателя на парламента на Грузия Давид 

Усупашвили, ще бъде на официално посещение в България  

 

Годишна работна програма   

 

 

 

Работна програма на Комисията за 2015 г. - Ново начало 

 

 

 

Новини от България свързани с ЕС 
 

 

Евродепутатите Ева Паунова и Андрей Ковачев посетиха 

новооснования координационен център за българите в 

Украйна 

 

Евродепутатите от ГЕРБ/ЕНП Ева Паунова и Андрей 

Ковачев посетиха координационния център за българите в 

Украйна, основан по инициатива на министър-председателя 

Бойко Борисов и председателя на Асоциацията на българите в 

Украйна и депутат във Върховната Рада Антон Киссе. Центърът 

се помещава в сградата на Държавната агенция за българите в чужбина и ще започне 

своята работа до няколко дни.  

Ева Паунова и Андрей Ковачев подкрепиха усилията на правителството за 

осъществяване на директна връзка с гражданите от български произход, които 

пребивават извън границите на страната ни. „Този контакт е особено важен в настоящата 

ситуация на конфликт в Украйна, която изисква особено силна подкрепа за 

сънародниците ни там“, коментира г-жа Паунова. Тя призова новосъздаденото звено да 

работи съвместно с други държавни органи, за да бъдат улеснени процедурите за 

съдействие и обмяна на информация относно нуждите на гражданите от български 

произход в чужбина. 

Д-р Ковачев, който работи активно за защитата правата и на българите извън 

границите на страната ни, посочи, че е необходим целенасочен подход за осъществяване 

на съдействие за тези от нашите сънародници, които имат нужда. „Дейността на новия 

координационен център ще ни помогне да запазим баланса между отговорността и 

сигурността от една страна и подкрепата за българските общности от друга“, заяви 

българският евродепутат. 

Нуждата от Координационен център за българите в Украйна възникна в контекста 

на конфликта в страната, предизвикан от незаконното анексиране на Крим и 

последвалата агресия в Източна Украйна. На 17 февруари 2015 г. българското 

правителство започна работа по създаването на координационен център, който ще бъде 

оперативен до няколко дни. Той ще разполага с гореща телефонна линия и ще изпълнява 

не само информационна роля, но също така ще набира хуманитарна помощ. „Хубаво е, че 

всеки българин в Украйна ще има достъп до информация и до необходимото съдействие“, 

казаха в заключение Ева Паунова и Андрей Ковачев. 

 

http://www.parliament.bg/bg/calendar/ID/883
http://www.parliament.bg/bg/calendar/ID/883
http://www.parliament.bg/bg/calendar/ID/883
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23664/
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Източник: Europe.bg 

 

 

 

  

Новини от европейските институции  

Събития от изминалата седмица в европейските институции 

 
Седмицата в Европейския парламент  

 

ЕП иска да знае: помагат ли страните в ЕС на 

компании да плащат по-ниски данъци? 

 

Европейската комисия не е уверена – тя започна 

разследвания на страни от ЕС, които по нейно мнение 

предоставят преференциално данъчно третиране на 

корпорации. На 12 февруари 2015 г. Парламентът реши да 

проведе свое разследване и създаде специална комисия.  

Данъчни постановления 

Комисията на ЕП ще се занимава с практиката на страни-членки да издават 

данъчни постановления. Това са документи, подготвяни от данъчните власти, за да 

информират предварително определено дружество как ще бъдат изчислявани дължимите 

от него данъци. Данъчните постановления са напълно законни и никой не поставя под 

съмнение ползата от тях, но съществуват опасения, че с тях може да са извършвани 

злоупотреби. 

Разследвания на Комисията 

Създаването на парламентарната комисия, в която ще участват 45 депутати, идва 

след стартирането на разследвания от Европейската комисия за данъчните постановления 

за мултинационални компании в Люксембург (засягащи компаниите Fiat и Amazon), 

Ирландия (Apple), Белгия и Холандия (Starbucks). 

На 17 декември 2014 г. Комисията заяви, че ще проучи практиката относно 

данъчните постановления във всички страни-членки и посочи, че „определени страни-

членки изглежда позволяват на мултинационални компании да се възползват от техните 

данъчни системи и така да намалят своите данъчни задължения“. 

Какъв е проблемът? 

При изготвянето на данъчни постановления властите в отделните страни имат 

свобода на действие. Комисията се притеснява, че някои страни-членки използват този 

инструмент, за да облекчат данъчното бреме на отделни корпорации, като им позволяват 

да платят по-ниски данъци. По този начин те им предоставят конкурентно предимство. 

Ако това се прави избирателно (например, в полза на мултинационални компании, 

но не и на местни фирми), тази практика може да бъде определена като държавна помощ, 

а тя е забранена по принцип. 

Данъчна справедливост 

Въпросът има важни морални и политически измерения. В условията на криза 

страните-членки ограничават разходите си и намаляват обхвата на осигуряваните 

обществени услуги, а хората са призовавани да затегнат колани. Ето защо големите 

компании се очаква да направят своя справедлив принос в осигуряването на бюджетни 

средства. 
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Според Европейската комисия до 1 трлн. евро данъчни приходи всяка година се 

губят заради различни схеми на законно или незаконно избягване на данъци, 

включително чрез използване на различията в две или повече системи на облагане. 

 

 

 

 

Интергрупите в Парламента: форуми за дискусия по теми от общ 

интерес 

 

Интергрупите в Европейския парламент са неформални 

образования, които дават възможност на депутати от различни 

политически групи да обсъждат теми, които ги вълнуват – от проблемите 

на младите хора до религиозната толерантност. Те нямат функции да 

формулират позицията на Европейския парламент, но са полезен форум 

за обмен на мнения и генериране на идеи по редица въпроси.  

За настоящия парламентарен мандат председателският съвет на ЕП, състоящ се от 

председателя на Парламента и лидерите на политическите групи, е одобрил 

функционирането на 28 интергрупи. Някои от въпросите, с които те се занимават, са 

правата на хората с различна сексуална ориентация, правата на децата, политиката по 

отношение на космоса, състоянието на моретата, реките, островите и крайбрежните зони 

и др. 

Пълният списък на интергрупите в ЕП е достъпен тук. 

Председателите на интергрупи трябва да декларират всякаква получена подкрепа 

(финансова или в натура) във връзка с работата на групата съгласно същите критерии, 

които важат за отделните депутати. 

 

Източник: страницата на Европейския парламент 

 

Седмицата в Съвета  

 

Полицейската мисия на ЕС за палестинските територии с нов ръководител 

Родолф Може е назначен за ръководител на полицейската мисия на Европейския 

съюз за палестинските територии (EUPOL COPPS). Френски гражданин, той е и.д. 

ръководител на мисията от юни 2014 г.  

Мисията има за цел да спомогне за установяването на трайни и ефективни порядки 

в областта на полицейската дейност и да консултира палестинската страна по въпроси на 

наказателното правосъдие и върховенството на закона. Тя извършва дейност в подкрепа 

на реформирането и развитието на палестинската цивилна полиция, за укрепване на 

системата на наказателното правораздаване и за подобряване на взаимодействието 

между прокуратурата и полицията. От 2006 г. тя е важна част от цялостната подкрепа на 

ЕС за изграждането на палестинска държава.  

Седалището на мисията е в Рамала. Тя се състои от полицейски съветници и 

правни експерти от държави — членки на ЕС, Канада, Норвегия и Турция. 

Решението беше взето от Комитета по политика и сигурност при Съвета 

 

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/bg/00c9d93c87/Intergroups.html
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Задължение за разтоварване на рибата на сушата: Съветът одобрява 

политическото споразумение между институциите 

Комитетът на постоянните представители — Корепер — одобри на 20 февруари 

2015 г. окончателния компромисен текст относно изпълнението на задължението за 

разтоварване на рибата на сушата или „регламент омнибус“.  

На 29 януари 2015 г. Съветът и Европейският парламент постигнаха 

предварително политическо споразумение относно „регламента омнибус“ на втора 

неформална тристранна среща по въпроса.  

Веднага щом окончателният текст стане наличен, регламентът ще бъде в дневния 

ред на Европейския парламент и на Съвета за окончателното му приемане.  

Основна цел на реформираната обща политика в областта на рибарството (ОПОР) е 

постепенното премахване на изхвърлянията в целия риболов на ЕС чрез въвеждането на 

задължение за разтоварване на сушата на целия улов. Регламентът „омнибус“ съдържа 

пакет изменения на съществуващите регламенти за контролни и технически мерки за 

изпълнение на задължението за разтоварване на сушата съгласно реформираната ОПОР.  

Съветът и Европейският парламент постигнаха съгласие по редица точки, чиято 

цел е опростяване на разпоредбите и намаляване на административната тежест за 

рибарите и контролните администрации. Освен това: 

Комисията ще изготви годишен доклад за изпълнението на задължението за 

разтоварване на сушата въз основа на информацията, представена от държавите членки, 

от консултативните съвети и от други съответни източници 

Потвърждава се принципът, че следва да се предотврати появата на паралелни 

пазари за маломерна риба 

Беше договорено прагматично решение за складирането на рибата на борда на 

риболовните съдове.   

 

Изявление на председателя на Европейския съвет Доналд Туск във връзка с 

положението в Украйна 

От миналата неделя насам Европейският съюз полага всички усилия, за да направи 

възможно изпълнението на второто споразумение от Минск, въпреки продължаващите 

срещу Дебалцево и други райони безмилостни нападения на сепаратистите, които се 

ползват с военната подкрепа на Русия. 

Днес трябва да приемем факта, че почти седмица по-късно има над 300 нарушения 

на примирието. Продължават да умират хора. Очевидно достигаме точка, в която по-

нататъшните дипломатически усилия ще бъдат безплодни освен ако не бъдат подкрепени 

от вдъхващи доверие по-нататъшни действия. 

За тази цел в момента провеждам консултации с лидерите на Европейския съюз за 

следващите стъпки. Целта на тези стъпки ще бъде заплащането на още по-висока цена за 

агресията срещу Източна Украйна, както и допринасяне за намаляването на 

напрежението, като например предложението на украинския президент със стъпки, които 

ЕС може да предприеме, за да съдейства за по-добро наблюдение на изпълнението на 

примирието. В крайна сметка само думи, съчетани с дела, ще донесат реална надежда за 

политическо разрешаване на този конфликт. 

 

Източник: страницата на Съвета 
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Председателство на Съвета на ЕС 

 

 
ЛАТВИЯ 
 

 

Ротационното председателство се поема от Латвия за първи път в периода януари 

— юни 2015 г. 

След неотдавнашните терористични атаки във Франция е важно да защитим 

европейските ценности, заяви латвийската министър-председателка Лаймдота Страуюма в 

дебат на 14 януари в ЕП за приоритетите на Рига по време на шестмесечното 

председателство на Съвета на ЕС. Някои депутати приветстваха ангажимента за 

законодателство за ползването на данните за авиопътниците за целите на сигурността, 

други настояха за подкрепа за инвестициите и икономическия растеж, както и за 

доизграждане на дигиталния пазар, съобщават от ЕП. 

Г-жа Страуюма обяви, че целите на латвийското председателство са "конкурентна, 

цифрова и силна в международен план Европа". Тя каза: "Ние целим да защитим 

европейските ценности - свободите, сигурността, правосъдието и толерантността, които 

характеризират Европа. Бих искала да укрепим нашето сътрудничество и да създадем 

синхронизирани действия и програма между Съвета и Парламента." 

"Латвийското председателство е символ на помирението в европейската история; 

преди трийсет години никой не би могъл да си го представи", заяви председателят на 

Европейската комисия Жан-Клод Юнкер. Той обяви подкрепата на Комисията за цели като 

създаването на работни места и растеж, рестартирането на инвестициите, 

задълбочаването на икономическия и паричния съюз и доизграждането на единния 

дигитален пазар. 

Икономическото възстановяване на Латвия след крайно тежката 2009 г. е "лъч 

надежда в ЕС", заяви Манфред Вебер (ЕНП, Германия). Той обеща подкрепа от своята 

група за законодателството за данните на авиопътниците и мерки за стимулиране на 

растежа и заетостта. 

Джани Питела (С&Д, Италия) се обяви за нов подход в областта на сигурността: 

"Ние трябва да отговорим на въпроса за защитата на нашите граждани. Трябва да 

преодолеем съпротивата на страните членки и да създадем регионална стратегия за 

премахване на тероризма". 

Робертс Зиле (ЕКР, Латвия) обърна внимание на конфликта в Украйна: "Една 

стабилна, свободна и демократична Украйна би била важен модел за следване за други 

партньорски страни. Това би ни позволило да засилим сътрудничеството си с други 

партньори от Евразия." 

Софи ин ’т Велд (АЛДЕ, Холандия) се обяви за приемането на директива за равна 

защита от дискриминация по различни признаци и добави, че приемането на европейско 

законодателство би било най-добрият отговор на хомофобията. 
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Според Димитриос Пападимулис (ЕОЛ/СЗЛ, Гърция) Европа трябва да търси 

решения на натрупаните проблеми чрез дипломация и демокрация. "В наш интерес е да 

намаляваме напрежението, да градим приятелски отношения върху принципите на 

демокрацията". 

Филип Ламбертс (Зелени/ЕСА, Белгия) прикани Латвия да ревизира програмата си: 

"Дали сме избрани тук, за да удовлетворяваме пазарите?", попита той и посочи, че 

ЕС трябва по-скоро да укрепва доверието на гражданите си с политика за споделен 

просперитет. 

Големите страни имат силно влияние върху програмите на председателствата от 

малки страни, заяви Роландас Паксас (ЕСПД, Литва). "Имаме нужда от европейска 

стратегия за сигурност, от работни места и растеж, но на първо място от общ енергиен 

пазар", каза той. 

Ивета Григуле (независима, Латвия) изтъкна въпроса за отношенията с Централна 

Азия. Страните от този регион "имат нужда от нашата подкрепа и внимание, за да им 

помогнем да балансират усилващия се руски натиск", посочи тя. 

 

Уеб сайт на латвийското председателство 

 

Новини от Европейската комисия 

 

Председателят Юнкер назначи Мишел Барние за специален съветник по 

европейската политика за сигурност и отбрана 
 

Мишел Барние е бил комисар в Комисиите Проди (1999—2004 г.) и Барозу II 

(2010—2014 г.). През 2001 г. той е бил председател на работната група по европейска 

отбрана, като член на Президиума на Конвенцията за бъдещето на Европа. Той е бил 

министър на външните работи във френското правителство (2004—2005 г.). През 2006 г. 

Мишел Барние, в качеството си на специален съветник на тогавашния председател 

на Комисията Жозе Мануел Барозу, представи доклад на Европейския съвет с 

предложение за създаване на европейски сили за гражданска защита. В Комисията 

Барозу II той е бил сред ръководителите на работната група по отбрана и има водеща 

роля в изготвянето на Съобщението на Европейската комисия относно европейските 

отбранителни пазари, представено на Европейския съвет през септември 2014 г. 

В новата си роля Мишел Барние ще има за задача именно да помогне за 

изготвянето на приноса на председателя на Европейската комисия за работата на 

Европейския съвет по европейската политика на отбрана. 

Контекст  

Специалните съветници предоставят пряка подкрепа на членовете на Комисията. 

Комисията може да назначи специални съветници въз основа на техните специални 

квалификации и независимо от друга тяхна платена дейност, за да помагат на 

европейските институции постоянно или за определен период от време. Длъжността, 

която Мишел Барние заема за председателя Юнкер, е на непълно работно време и е без 

възнаграждение. 

За повече информация  

Политически насоки на председателя Юнкер: по-силен участник на световната 

сцена  

Правила относно специалните съветници  

 

 

https://eu2015.lv/
http://ec.europa.eu/priorities/global-actor/index_bg.htm
http://ec.europa.eu/priorities/global-actor/index_bg.htm
http://ec.europa.eu/civil_service/docs/special_advisers/comm_c_2007_6655_1_en.pdf
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Мобилизиране на средства за растежа на Европа — 

Европейската комисия организира консултация относно 

съюза на капиталовите пазари 
 

Съюзът на капиталовите пазари има за цел да премахне 

пречките пред трансграничните инвестиции в ЕС и пред достъпа 

на предприятията до финансиране. Днешните условия са трудни 

за бизнеса, който продължава да разчита значително повече на финансиране от банките, 

отколкото на капиталовите пазари. В други части на света е точно обратното. Ето един 

пример за възможностите, които би могъл да предложи един пълноценно функциониращ 

единен пазар на капитали: ако пазарите на рисков капитал в ЕС бяха дълбоки като тези в 

САЩ, достъпните за дружествата средства между 2008 и 2013 г. щяха да бъдат с 

приблизително 90 млрд. евро повече. 

Чрез съюза на капиталовите пазари Комисията цели също така да премахне 

пречките пред контактите между лицата, които се нуждаят от финансиране, и 

инвеститорите, както и да направи възможно най-ефективна системата за насочване на 

тези средства — инвестиционната верига. 

В сряда, 18 февруари 2015 г. Комисията постави началото на тримесечен кръг от 

консултации, известен като „Зелена книга“, в резултат от който ще бъде сформиран план 

за действие, чрез който да се мобилизират средства от небанковия сектор, така че 

новосъздадените предприятия да могат да разгърнат потенциала си, а по-големите 

дружества — да разширят дейността си. Съюзът на капиталовите пазари е дългосрочен 

проект, който ще изисква непрекъснати усилия в продължение на много години, въпреки 

че в някои области известен напредък може да бъде постигнат още през следващите 

месеци. 

Юрки Катайнен, заместник-председател на Комисията, отговарящ за заетостта, 

растежа, инвестициите и конкурентоспособността, заяви: „Съюзът на капиталовите 

пазари е първата структурна инициатива, която Комисията представя в рамките на 

инвестиционния план. Тя ще спомогне да се гарантира, че усилията по инвестиционния 

план няма да бъдат еднократни и че той ще има траен положителен ефект върху 

икономическите условия в Европа.“  

„Посоката, в която трябва да поемем, е ясна: изграждане на единен пазар на 

капитали „отдолу нагоре“, откриване на пречките и премахването им една по една. Целта 

на съюза на капиталовите пазари е да мобилизира ликвидност, която е изобилна, но 

понастоящем е капсулирана, и да я насочи в подкрепа на европейските предприятия, и 

по-специално на МСП“, заяви европейският комисар Джонатан Хил, отговарящ за 

финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза на капиталовите пазари. 

„Свободното движение на капитали е един от основните принципи, върху които е 

изграден ЕС. Днес, повече от петдесет години след Договора от Рим, трябва да се 

възползваме от възможността да превърнем тази визия в действителност.“  

Контекст  

Целта на Зелената книга относно съюза на капиталовите пазари е да възбуди 

дебат в целия ЕС относно евентуалните мерки, необходими за фактическото създаване на 

единен пазар на капитали. Днес стартират и две допълнителни консултации във връзка с 

„висококачествената секюритизация“ и Директивата за проспектите (за подробности вж. 

по-долу). 

Комисията ще се радва да получи обратна информация от Европейския парламент 

и Съвета, другите институции на ЕС, националните парламенти, предприятията, 

финансовия сектор и всички заинтересовани страни. Всички участници и заинтересовани 



Седмичен бюлетин Брой 7 
23 февруари 2015 г. 

 

Народно събрание 

Дирекция „Законодателна дейност” 
12 

страни се приканват да изпратят своите коменттари до 13 май 2015 г. (вж. препратката 

към страницата, посветена на консултацията). 

След приключването на обществената консултация, през идното лято Комисията 

ще приеме план за действие, в който ще очертае своята пътна карта и график за 

полагане на основите на съюз на капиталовите пазари до 2019 г. 

Въз основа на резултатите от настоящата консултация Комисията ще определи 

необходимите действия за постигане на следните цели: 

да се подобри достъпът до финансиране за всички предприятия и инфраструктурни 

проекти в цяла Европа; 

да се помогне на МСП да набират средства със същата лекота като големите 

дружества; 

да се създаде единен капиталов пазар чрез премахване на пречките пред 

трансграничните инвестиции; 

да се диверсифицира финансирането на икономиката и да се намалят разходите за 

набиране на капитал. 

В Зелената книга се посочват следните основни принципи, които следва да бъдат в 

основата на съюза на капиталовите пазари: 

да се увеличи във възможно най-голяма степен ползата от капиталовите пазари за 

икономиката, растежа и създаването на работни места; 

да се създаде единен капиталов пазар за всичките 28 държави членки чрез 

премахване на пречките пред трансграничните инвестиции в рамките на ЕС и изграждане 

на по-тесни връзки със световните капиталови пазари; 

съюзът да бъде изграден върху солидните основи на финансовата стабилност, с 

единна нормативна уредба за финансовите услуги, която да се прилага ефективно и 

последователно; 

да се гарантира ефективно ниво на защита на инвеститорите; и 

да се допринесе за привличането на инвестиции от целия свят и да се повиши 

конкурентоспособността на ЕС. 

В Съобщението на Комисията от ноември 2014 г., План за инвестиции за Европа, 

вече бяха очертани някои мерки, които могат да бъдат предприети в краткосрочен план. 

Сред тях са прилагането на Регламента относно Европейските фондове за 

дългосрочни инвестиции (ЕФДИ), „висококачествената секюритизация, стандартизираната 

информация за кредитирането на МСП, частните капиталовложения и преразглеждането 

на Директивата за проспектите. Това са области, за които има широко призната 

необходимост от постигане на напредък и които имат потенциал да създадат ползи от 

самото начало. 

Преразглеждане на Директивата за проспектите  

Проспектите са правни документи, използвани от предприятията с цел привличане 

на инвестиции. Те съдържат сведения, които помагат на инвеститорите да вземат 

информирани инвестиционни решения. Но тяхното изготвяне е скъпо и представлява 

административно предизвикателство за предприятията, тъй като за едно изчерпателно 

представяне често са необходими стотици страници. За инвеститорите също може да бъде 

сложно да се ориентират сред твърде подробната информация. 

Комисията стартира своята консултация във връзка с Директивата за проспектите с 

оглед улесняване на дружествата (включително МСП) да набират капитал в ЕС, като 

същевременно се гарантира ефективна защита за инвеститорите. Основен приоритет ще 

бъде да се намалят административните спънки, които дружествата трябва да 

преодоляват. В хода на консултацията, наред с другото, ще бъдат обмислени начини за 

опростяване на информацията, съдържаща се в проспектите, ще се преразгледат 

случаите, в които е необходим проспект, и ще се обсъдят начини за оптимизиране на 

процеса на одобрение. 

Секюритизация  

http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/capital-markets-union/index_en.htm
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/index_en.htm
http://ec.europa.eu/finance/investment/long-term/index_en.htm
http://ec.europa.eu/finance/securities/prospectus/index_en.htm
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Секюритизацията представлява процес, при който се създава финансов инструмент 

чрез обединяване на активи: така по-голям брой инвеститори могат да купуват дялове от 

тези активи, като по този начин се увеличава ликвидността и се освобождава капитал за 

икономическия растеж. Инициативата на ЕС за „висококачествена секюритизация“ ще 

трябва да гарантира високи стандарти на процеса, правна сигурност и съпоставимост 

между секюритизиращите инструменти чрез по-висока степен на стандартизация на 

продуктите. Така ще се увеличи значително прозрачността, последователността и 

наличността на важна информация за инвеститорите, включително в сферата на заемите 

за МСП, и ще се насърчи по-високата ликвидност. Това следва да улесни емитирането на 

секюритизирани продукти и да позволи на институционалните инвеститори да извършват 

надлежни проверки на продуктите, които съответстват на техните нужди от 

диверсификация, възвръщаемост и дългосрочност на активите. 

Средносрочни и дългосрочни мерки  

Със зелената книга се търсят също така мнения за начините за преодоляване на 

останалите пречки пред ефективното функциониране на пазарите в средносрочен до 

дългосрочен план, включително как да бъдат намалени разходите за създаване и 

предлагане на инвестиционни фондове в ЕС; за това как да се развиват занапред 

рисковият капитал и частните капиталови инвестиции; дали целевите мерки в сферата на 

дружественото право и правото в областта на несъстоятелността и ценните книжа, както 

и в сферата на данъчното облагане могат да допринесат съществено за съюза на 

капиталовите пазари; както и за начина на третиране на обезпечените облигации, на 

което ще бъде посветена специална консултация през 2015 г. във връзка с евентуална 

нормативна уредба на равнище ЕС. 

За повече информация:  

MEMO/15/4434  относно съюза на капиталовите пазари 

Зелена книга  

Уебстраница, посветена на съюза на капиталовите пазари 

Консултация във връзка с Директивата за проспектите 

Консултация във връзка със секюритизацията 

Информационна бележка относно ЕФДИ 

 

 

 
Европейската комисия полага основите на по-справедлив 

и прозрачен подход към данъчното облагане в ЕС 
 

Председателят Жан-Клод Юнкер издигна борбата с 

укриването на данъци и избягването на данъчно облагане като 

главен политически приоритет на настоящата Комисия; 

днешното обсъждане, от своя страна, бе съсредоточено върху 

най-неотложните мерки, които трябва да се предприемат в тази област.Постигнато бе 

съгласие по основната цел: дружествата да бъдат облагани на мястото, където извършват 

генерираща печалба стопанска дейност, както и да не могат да избегнат плащането на 

дължимите от тях данъци чрез агресивно данъчно планиране. В това отношение 

огромното мнозинство от колегиума смята, че трябва да бъде поставен особен акцент 

върху подобряването на прозрачността на данъчното облагане при корпоративното 

облагане. 

За тази цел колегиумът на членовете на Комисията се договори да представи през 

март пакет с мерки за прозрачност в данъчното облагане. 

„Една благоденстваща Европа се нуждае от справедливи, прозрачни и предвидими 

данъчни системи, за да може бизнесът да инвестира и да бъде възстановено доверието у 

потребителите. Част от усилията ни за изграждането на по-интегриран и справедлив 

вътрешен пазар са насочени към създаването на по-прозрачна данъчна система и по-

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4434_en.htm
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/capital-markets-union/docs/green-paper_en.pdf
http://ec.europa.eu/finance/capital-markets-union/index_en.htm
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/prospectus-directive/index_en.htm
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/securitisation/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4423_en.htm
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лоялна данъчна конкуренция в ЕС и в световен мащаб. Недопустимо е данъчните органи 

да трябва да разчитат на изтекла информация, преди да могат да приложат данъчните 

разпоредби“, заяви заместник-председателят Валдис Домбровскис, отговарящ за еврото и 

социалния диалог. 

Комисарят по икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и 

митническия съюз Пиер Московиси заяви: „Неправомерните данъчни практики и вредните 

данъчни режими се множат на скрито; прозрачността и сътрудничеството са естествените 

им врагове. Време е за нова ера на откритост между данъчните администрации и на 

солидарност между правителствата, за да се осигури справедливо данъчно облагане за 

всички. Комисията подкрепя безрезервно постигането на най-високо равнище на 

прозрачност на данъчното облагане в Европа.“ 

Комисията изпълнява с бързи темпове ангажиментите, поети в работната програма 

през декември миналата година: идния месец тя ще предложи законодателни актове за 

разширяване обхвата на автоматичния обмен на информация във връзка с данъчните 

решения. При действащите разпоредби на ЕС държавите членки споделят много малко 

информация за решенията относно режимите си за корпоративно данъчно облагане, 

които често са много сложни. Това затруднява данъчните органи да преценят къде дадено 

дружество действително извършва стопанска дейност и въз основа на тази информация 

да приложат справедливо данъчните разпоредби. В резултат на това много 

транснационални дружества се стремят да прехвърлят печалбата си и да сведат до 

минимум дължимия данък, което лишава държавите от ЕС от ценни данъчни приходи и 

подкопава справедливото данъчно облагане. 

Предложението, което ще бъде представено през март, ще бъде придружено от по-

широк набор от мерки за повишаване на прозрачността на данъчното облагане; от своя 

страна, в днешния ориентационен дебат бяха разгледани различни законодателни и 

незаконодателни варианти. 

Пакетът с мерки за прозрачност в данъчното облагане, предвиден за следващия 

месец, е само началото; работата в тази област ще продължи през 2015 г. Идното лято 

Комисията ще представи втори пакет от мерки за справедливо и ефикасно корпоративно 

данъчно облагане, в които ще бъдат отразени и текущите инициативи в рамките на Г-20 и 

ОИСР за борба с избягването на данъчно облагане. 

Контекст:  

През март 2015 г. Комисията ще представи пакет с мерки за прозрачност в 

данъчното облагане, включително законодателно предложение за автоматичен обмен на 

информация във връзка с данъчните решения. 

През декември 2014 г. Комисията заяви в своята работна програма, че ще 

предприеме строги мерки срещу укриването на данъци и избягването на данъчно 

облагане, за да се гарантира, че данъците се плащат в държавата на генериране на 

печалбата. 

В своите политически насоки , представени пред Европейския парламент на 15 

юли 2014 г., председателят г-н Юнкер заяви: „Имаме нужда от по-голяма справедливост 

на нашия вътрешен пазар. Като признаваме компетентността на държавите членки за 

техните системи на данъчно облагане, ние трябва да засилим нашите усилия за борба с 

укриването на данъци и данъчните измами, така че всеки да допринася със справедлив 

дял.“ 

В същото време Комисията продължава четири задълбочени разследвания във 

връзка с държавната помощ (вж. също тук) при данъчни решения в Ирландия, 

Люксембург и Нидерландия. По-рано този месец тя започнаразследване на данъчен 

механизъм в Белгия, който потенциално позволява на транснационалните дружества 

значително да намалят дължимия от тях корпоративен данък в Белгия. Комисията също 

така поиска от всички държави членки информация за практиките при решенията във 

връзка с данъчното облагане, която да ѝ позволи да прецени дали и къде определени 

данъчни предимства са нарушили конкуренцията на единния пазар. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2703_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2703_en.htm
http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-663_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-663_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1105_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4080_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4080_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2742_en.htm
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Евробарометър: 51% от българите имат положителна 

представа за Европейския съюз 

 

 

Три четвърти (75%) от сънародниците ни смятат, че 

Европейският съюз влияе благоприятно на създаването на 

работни места в Европа, а 62% вярват, че той подобрява 

качеството на живот на континента. 

Според 49% от българите нещата в Съюза се развиват в положителна посока, 

докато само 11% са на обратното мнение. Като основни проблеми, пред които е изправен 

ЕС, българите посочват най-често имиграцията (35%), икономическата ситуация (27%), 

тероризма (18%), безработицата (13%). 

Що се касае до икономическата ситуация в България, делът на имащите 

положителни нагласи отбелязва лек ръст (от 14% на 18%) в сравнение с пролетта на 

миналата година. Негативните настроения обаче също нарастват – от 24% на 30%, докато 

неможещите да преценят намаляват от 47% на 40%. 

Пълните резултати от проучването може да намерите на адрес 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb82/eb82_bg_bg_nat.pdf  

Период на провеждане: 8 -17 ноември 2014 г. 

 
 

336 млн. евро за модернизиране на публичната 

администрация и съдебната система в България 

 

Инвестициите ще помогнат за справяне с 

предизвикателствата, свързани с ефективността на 

администрациите при предоставянето на качествени и бързи 

услуги на достъпни цени за всички групи в обществото  

Оперативната програма „Добро управление“ (ОПДУ) на България за изпълнение на 

Европейския социален фонд (ЕСФ) през периода 2014—2020 г. описва приоритетите и 

целите при инвестиране на приблизително 336 милиона евро (от които 286 милиона евро 

са предоставени от бюджета на ЕС) за подпомагане на модернизирането на публичната 

администрация и прозрачността на съдебната система в България. 

Програмата има две общи цели: 

Модернизиране на публичната администрация  

приблизително 118 милиона евро са предназначени за намаляване на 

административната и регулаторната тежест за гражданите и бизнеса. Тази програма е 

основният инструмент за финансиране, който подкрепя подобряването на цялостната 

прозрачност и отчетност на публичната администрация и функционирането на системите 

за обществени поръчки; 

програмата е насочена също така към електронното управление като инструмент за 

подобряване на административните процеси и намаляване на разходите. С подобряване 

на услугите ще се допринесе значително за социалното сближаване посредством 

целенасочени мерки за повишаване на уменията на населението в областта на цифровите 

технологии и преодоляване на цифровото разделение. Освен на хоризонталните системи 

за електронно управление специално внимание ще се обърне на прилагането на секторни 

системи като електронни обществени поръчки, електронно здравеопазване и електронни 

митници. 

Подобряване на качеството, независимостта и ефективността на съдебната система  

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb82/eb82_bg_bg_nat.pdf
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още 30 милиона евро ще бъдат отпуснати за финансиране на мерки за повишаване на 

прозрачността и за ускоряване на правораздаването чрез структурни, процедурни и 

организационни реформи в съдебната система, за подобряване на достъпността и 

отчетността на съдебната система чрез въвеждане на електронно правосъдие, за 

разширяване на обхвата и за подобряване на качеството на обучението в съдебната 

система; 

Ще бъдат предоставени 62 милиона, специално предназначени за финансиране на 

хоризонталните структури, отговорни за управлението и изпълнението на европейските 

структурни и инвестиционни фондове и за подобряването на капацитета на 

бенефициентите, както и за ефективното функциониране на единната информационна 

система за управление. 

През периода на финансиране около 100 администрации ще получат подкрепа за 

въвеждане на комплексно административно обслужване, а 144 администрации ще въведат 

системи за управление на качеството. По програмата се очаква да бъдат обучени около 

175 000 служители от държавната администрация и 25 000 магистрати, съдебни 

служители и служители на разследващите органи. 20 общински услуги ще бъдат 

стандартизирани, а около 850 електронни услуги ще бъдат развити до ниво транзакция. 

Очаква се, че около 250 000 съдебни дела ще бъдат управлявани по електронен 

път. 

 

 

Българската програма за наука и образование получи 

официално одобрение 

 

Оперативната програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж“ (НОИР) на България за изпълнение на 

Европейския социален фонд (ЕСФ) и Европейския фонд за 

регионално развитие (ЕФРР) през периода 2014—2020 г. описва 

приоритетите и целите при инвестиране на повече от 673 милиона евро (от които 596 

милиона евро са предоставени от бюджета на ЕС) за подобряване на научните 

изследвания и иновациите, общото и висшето образование и професионалното обучение 

в България. Това е единствената оперативна програма в България, която ще бъде 

финансирана съвместно от ЕСФ (приблизително 353 милиона евро) и от ЕФРР (повече от 

243 милиона евро) през периода 2014—2020 г. 

Програмата има две основни цели: засилване на научните изследвания и 

иновациите и подобряване на образованието и социалното приобщаване при всички нива 

на образование. Инвестициите ще бъдат насочени към следните приоритети: 

до 243 милиона евро ще бъдат инвестирани в развитието на центрове за върхови 

постижения и центрове за компетентност като средища за висококачествени научни 

изследвания и иновации в областите, определени в Стратегията за научни изследвания и 

иновации за интелигентна специализация. Ще бъде предоставено финансиране за 

научноизследователска инфраструктура с регионално и национално значение, както и за 

подпомагане на специализацията на изследователи и тяхното участие в Европейското 

научноизследователско пространство; 

инвестициите в образованието (около 220 милиона евро) ще имат за цел 

подобряване на ключови компетентности на ученици и деца, включително чрез 

иновативни методи за преподаване. Те ще повишат качеството на висшето образование с 

оглед получаване на по-добри резултати на пазара на труда и ще насърчат 

модернизирането на професионалното образование и ученето през целия живот. 

Обърнато е голямо внимание на мерките за инвестиране в квалификациите на 

изследователи, учители, преподаватели, които подобряват тяхната мобилност и 

възможности за кариерно развитие; 
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ще бъде предоставено финансиране на стойност от 110 милиона евро, предназначено за 

интеграцията на деца в риск от отпадане от системата на образование поради това, че 

принадлежат към маргинализирани етнически групи или към групи със специални 

образователни потребности. По този начин програмата ще бъде основен инструмент за 

намаляване на броя на преждевременно напусналите училище. 

През периода на финансиране се очаква с помощта на програмата да бъдат 

създадени 11 нови центъра за върхови постижения и компетентност, да бъдат 

подпомогнати 20 регионални лаборатории и пилотни центрове, а повече от 1 500 

изследователи да вземат участие в дейности по програмата. Програмата ще предостави 

на 1 500 училища и 160 000 ученици възможността да развият специфични знания, 

умения и компетенции. Около 30 000 студенти ще получат стипендии, а 850 студенти ще 

вземат участие в програми за мобилност. Хиляди ученици ще бъдат включени в 

практическо обучение в реална работна среда, включително в дейности за кариерно 

ориентиране. Учениците и заведенията за грижи за деца със специални образователни 

потребности ще получат целенасочена подкрепа по линия на програмата. 

За повече информация  

Уебсайт на ЕСФ  

Абонирайте се за безплатния електронен бюлетин за заетостта, социалните 

въпроси и приобщаването, издаван от Европейската комисия 

Резюмета на оперативните програми, финансирани от фондовете на политиката на 

сближаване за периода 2014 — 2020 г.  

Политиката на сближаване и България  

Споразумение за партньорство с България  

 

 

 

 

Източник: страницата на Представителството на Европейската комисия в 

България 

 

 

 

 
 
Инициативи на ЕС  
 
 

Езиковото разнообразие – запазена марка на Европа 

 
За повече информация натиснете ТУК 

 

 
Източник: страницата на Европейския парламент 

 
 
 

http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=bg
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=371&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=371&langId=en
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/atlas/programmes?search=1&keywords=&periodId=3&countryCode=ALL&regionId=ALL
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/atlas/programmes?search=1&keywords=&periodId=3&countryCode=ALL&regionId=ALL
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/information/publications/brochures-factsheets/2014/cohesion-policy-and-bulgaria
http://ec.europa.eu/contracts_grants/agreements/index_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/content/20150217STO24620/html/%D0%95%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B5-%E2%80%93-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
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Документи на Европейската комисия 
 

Документи на ЕК и Съвета получени в периода януари-февруари 2015 г. 

 
ПОСЛЕДНИ ДОКУМЕНТИ НА ЕК 

ДОКУМЕНТ СИГНАТУРА ДАТА 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА относно назначаването на договорно наети служители 
през 2012 и 2013 г. 

COM(2015) 
67 

23/02/2015 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за мобилизиране на 
средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление 
EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros) 

COM(2015) 
68 

23/02/2015 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Окончателна оценка на 
програма „Митници 2013“ 

COM(2015) 
64 

20/02/2015 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключването от името на Европейския съюз и на 
неговите държави членки на Протокол за изменение на Споразумението за общо авиационно 
пространство между Европейския съюз и неговите държави членки и Република Молдова във 
връзка с присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз  

COM(2015) 
60 

19/02/2015 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписването от името на Европейския съюз и на 
неговите държави членки и за временното прилагане на Протокол за изменение на 
Споразумението за общо авиационно пространство между Европейския съюз и неговите 
държави членки и Република Молдова във връзка с присъединяването на Република Хърватия 
към Европейския съюз 

COM(2015) 
59 

19/02/2015 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за последващата оценка 
на Общностния механизъм за гражданска защита и на Финансовия инструмент в областта на 
гражданската защита за периода 2007 — 2013 г. 

COM(2015) 
61 

18/02/2015 

JOIN(2015) 4 JOIN(2015) 4 18/02/2015 

ЗЕЛЕНА КНИГА 

COM(2015) 
63 

18/02/2015 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА 

SWD(2015) 
13 

18/02/2015 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за действието на 
Регламент (ЕО) № 470/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 година 
относно установяване на процедури на Общността за определяне на допустимите стойности на 
остатъчни количества от фармакологичноактивни субстанции в храни от животински 
произход, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета и за изменение на Директива 
2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 726/2004 на 
Европейския парламент и на Съвета 

COM(2015) 
56 

16/02/2015 

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 № 7, 13, 23, 37, 38, 41, 43, 45, 51, 55, 59, 75, 78, 98, 99, 106, 107, 110, 112, 113, 
117, 119, 123, 128, 129 на ООН, изменение 2 на ГТП № 3 на ООН по отношение на спирачките 
на мотоциклетите и изменение 3 на ГТП № 4 на ООН по отношение на международната 
процедура за сертификация на тежкотоварните превозни средства  

COM(2015) 
55 

13/02/2015 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА относно статута на наблюдател в Международния 
център за синхротронно излъчване за експериментална наука и приложения в Близкия изток 
(SESAME) за Европейския съюз  

COM(2015) 
65 

13/02/2015 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за установяване на позицията, която да бъде заета от 
името на Европейския съюз в рамките на Международния съвет по захарта по отношение на 
удължаването на срока на действие на Международното споразумение за захарта от 1992 г. 

COM(2015) 
53 

12/02/2015 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за установяване на позицията, която да бъде заета от 
името на Европейския съюз в рамките на Международния съвет по зърното по отношение на 
удължаването на срока на действие на Конвенцията за търговията със зърно от 1995 г. 

COM(2015) 
52 

12/02/2015 

Изменено предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за COM(2015) 09/02/2015 

http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23879/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23879/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23880/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23880/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23880/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23878/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23878/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23878/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23869/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23869/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23869/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23869/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23870/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23870/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23870/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23870/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23870/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23858/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23858/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23858/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23859/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23860/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23861/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23842/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23842/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23842/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23842/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23842/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23842/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23842/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23833/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23833/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23833/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23833/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23833/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23833/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23833/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23834/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23834/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23834/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23830/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23830/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23830/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23831/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23831/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23831/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23778/
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установяване на процедури на Съюза в областта на общата търговска политика с оглед 
гарантиране упражняването от Съюзa на правата, които са му предоставени съгласно 
правилата за международна търговия, по-специално тези, които са установени под егидата на 
Световната търговска организация  

49 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване, от името на Европейския съюз, на 
Протокола за изменение на Маракешкото споразумение за създаване на Световната търговска 
организация 

COM(2015) 
50 

06/02/2015 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно защитата 
срещу последиците от извънтериториалното прилагане на законодателство, прието от трета 
страна, и действията, предприети на основание на това законодателство или произтичащи от 
него 

COM(2015) 
48 

06/02/2015 

JOIN(2015) 2 JOIN(2015) 2 06/02/2015 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на 
Регламент (ЕО) № 1007/2009 относно търговията с тюленови продукти  

COM(2015) 
45 

06/02/2015 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за мобилизиране на 
средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление 
EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik) 
 
 
 
 

COM(2015) 
47 

06/02/2015 

ДОКУМЕНТИ НА СЪВЕТА НА ЕС 

ДОКУМЕНТ СИГНАТУРА ДАТА 

1620/15 1620/15 23/02/2015 

3374-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Заетост, социална политика, 
здравеопазване и потребителски въпроси) - Дата: 9 март 2015 г. Час: 9,30 ч. Място: СЪВЕТ 
СГРАДА „JUSTUS LIPSIUS“ Rue de la Loi, 175, 1048 BRUXELLES 

1589/15 20/02/2015 

5510/15 5510/15 20/02/2015 

3373-то заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Околна среда) - Дата: 6 март 2015 
г. Час: 10,00 ч. Място: СЪВЕТ СГРАДА „JUSTUS LIPSIUS“ Rue de la Loi, 175, 1048 BRUXELLES 

1531/15 18/02/2015 

Изпращане на националните парламенти на протоколи от заседания на Съвета на 
Европейския съюз („Обсъждания на законодателни актове“/„Открити обсъждания“)  

1600/15 18/02/2015 

6223/15 6223/15 16/02/2015 

3372-ро заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Транспорт, телекомуникации и 
енергетика) - Дата: 5 март 2015 г. Час: 9,30 ч. Място: СЪВЕТ СГРАДА „JUSTUS LIPSIUS“ Rue de 
la Loi, 175, 1048 BRUXELLES 

1530/15 16/02/2015 

3370-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Икономически и финансови въпроси) 
- Дата: 17 февруари 2015 г. Час: 11,00 ч. Място: Брюксел 

6165/15 13/02/2015 

3371-во заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Конкурентоспособност) (вътрешен 
пазар, промишленост, научни изследвания и космическо пространство) - Дата: 2 и 3 март 
2015 г. Час: 10,00 ч., 10,00 ч. Място: СЪВЕТ СГРАДА „JUSTUS LIPSIUS“ Rue de la Loi, 175, 1048 
BRUXELLES 

1524/15 13/02/2015 

Изпращане на националните парламенти на протоколи от заседания на Съвета на 
Европейския съюз („Обсъждания на законодателни актове“/„Открити обсъждания“)  

1553/15 13/02/2015 

 6085/15 10/02/2015 

6119/15 6119/15 10/02/2015 

3368-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Общи въпроси) - Дата: 10 февруари 
2015 г. Час: 10,30 ч. Място: Брюксел 

5936/15 09/02/2015 

3367-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Външни работи) - Дата: 9 февруари 
2015 г. Час: 10,00 ч. Място: Брюксел 

5930/15 06/02/2015 

3367-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Външни работи) - Дата: 9 февруари 
2015 г. Час: 9,30 ч. Място: СЪВЕТ СГРАДА „JUSTUS LIPSIUS“ Rue de la Loi, 175, 1048 
BRUXELLES 

1218/15 06/02/2015 

3368-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Общи въпроси) - Дата: 10 февруари 
2015 г. Час: 10,30 ч. Място: СЪВЕТ СГРАДА „JUSTUS LIPSIUS“ Rue de la Loi, 175, 1048 
BRUXELLES 

1219/15 06/02/2015 

Изпращане на националните парламенти на протоколи от заседания на Съвета на 
Европейския съюз 

1418/15 04/02/2015 

5749/15 5749/15 30/01/2015 

5755/15 5755/15 29/01/2015 

http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23778/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23778/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23778/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23778/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23772/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23772/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23772/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23773/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23773/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23773/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23773/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23776/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23779/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23779/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23781/
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3370-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Икономически и финансови въпроси) 
- Дата: 17 февруари 2015 г. Час: 11,00 ч. Място: СЪВЕТ СГРАДА „JUSTUS LIPSIUS“ Rue de la 
Loi, 175, 1048 BRUXELLES 

1327/15 29/01/2015 

 

Актове, публикувани в Официален вестник на 
Европейския съюз 
 

Дата L (Законодателство) C (Информация и известия) 

16/02/2015 L040 C056 

17/02/2015 L041 L042 C057 C057A 

18/02/2015 L043 L044 C058 

19/02/2015 L045 L046 C059 C060 C061 

20/02/2015 L047 L048 L049 C062 C063 

21/02/2015 L050 C064 
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