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Тема на седмицата
Мартин Шулц: „Енергийният съюз е
исторически проект“
Председателят на Европейския парламент Мартин
Шулц приветства плановете за енергиен съюз, определяйки
проекта за „исторически наравно само с Общността за
въглища и стомана“ в реч пред държавните ръководители на
страните от ЕС на 19 март 2015 г. Г-н Шулц отправи призив
за повече енергийна ефективност и диверсификация на
доставчиците на енергия: „Зависимостта от само няколко доставчици… ни прави уязвими
на тактики от типа „разделяй и владей“ и на заплахи за блокиране на енергийните
пътища“, каза той.
Председателят на Парламента подчерта, че наличието на достъпна енергия на
приемлива цена е жизненоважно, и отбеляза, че най-евтината и най-чиста енергия е
тази, която въобще не е консумирана. Енергийният съюз би могъл да помогне да бъдат
създадени работни места и икономически растеж, както и в борбата с климатичните
изменения.
Г-н Шулц прикани събралите се държавни ръководители да се заемат с
драматичното положение с младежката безработица в Гърция: „Просто не е честно, че
млади хора плащат с възможностите си в живота за криза, която не са предизвикали“.
Той се обяви за възстановяване на доверието чрез въздържание от непремерени
действия и посочи, че ние всички сме жертви на финансовата криза: „Някои плащат, като
предоставят данъчните си вноски, за да финансират издаването на гаранции за дълговете
на други страни; други плащат, като биват принудени да приемат ограничения в
социалната сфера“.
По отношение на координацията на икономическите политики между странитечленки, г-н Шулц изрази подкрепата на Парламента за плановете на Комисията за
подобрения в процедурата, включително чрез привличането в по-голяма степен на
националните парламенти. „Само ако националните парламенти участват реално с
мнение, те ще се ангажират да превърнат Европейския семестър в успех“.
Председателят на ЕП коментира политиката спрямо Русия, като прикани странитечленки да запазят санкциите за действията й срещу Украйна, тъй като те са се доказали
като ефективен инструмент за връщането на Русия на масата за преговори. В същото
време той се обяви против едностранни санкции от отделни страни-членки: "Ние със
сигурност трябва да продължим с нашия подход в две направления: да запазим
критичния натиск чрез режима на санкции върху Русия, като в същото време увеличим
подкрепата за Украйна".
Г-н Шулц привлече също вниманието към опасната ситуация в Либия:
„Възникващият политически вакуум отваря вратите за джихадистки групи и криминални
мрежи“.
Заключения на Европейския съвет относно енергийния съюз (19 март 2015 г.)
Източник: страницата на Европейския парламент
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Събития в Народното събрание
Събития от изминалата седмица

Народното събрание беше домакин на първото заседание на комисията
"Икономика, инфраструктура и енергетика" на Парламентарната асамблея на
ПСЮИЕ
Народното събрание беше домакин на първото заседание на общата комисия
"Икономика, инфраструктура и енергетика" на Парламентарната асамблея на Процеса за
сътрудничество в Югоизточна Европа (ПА на ПСЮИЕ). На 21 март 2015 г. представители
на девет парламента от страните-членки на асамблеята обсъждаха в сградата на
българския парламент доклад на комисията на тема "Подобряване на енергийната
ефективност в Югоизточна Европа".
При откриватето на форума народният представител Диана Йорданова, която е
основен представител в постоянната делегация на Народното събрание в ПА на ПСЮИЕ,
посочи, че темата, по която работи комисията, е от значение за Европа и региона като
цяло. Работата на комисията се следи с огромен интерес и има сигнали от Европейската
комисия, че тя е водещ икономически формат в региона, добави Диана Йорданова. Тя
уточни, че приоритетите в дейността на трите комисии на ПА на ПСЮИЕ са активизиране
на секторното регионално сътрудничество в региона и предприемане на координирани
действия на парламентите от страните-членки за хармонизиране на законодателствата с
европейските директиви и регламенти.
За българския парламент е голяма привилегия и отговорност да бъде домакин на
заседанието на комисията "Икономика, инфраструктура и енергетика", се посочва в
приветствието на председателя на Народното събрание Цецка Цачева, което беше
прочетено пред участниците в заседанието. В него се отбелязва, че развитието на
сътрудничеството в Югоизточна Европа има приоритетно значение за България.
Разглеждаме регионалното сътрудничество като част от общоевропейското
сътрудничество, подчертава Цецка Цачева. Според нея целта на Парламентарната
асамблея на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа е лобиране за общите
интереси на региона на европейско ниво.
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Пред участниците в срещата беше прочетено и поздравително писмо от
председателя на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика на Европейския
парламент Йержи Бузек. В него се подчертават възможностите за развитие на региона и
нуждата за сътрудничество на националните парламенти на страните от Югоизточна
Европа с Европейския парламент.
Министърът на енергетиката Теменужка Петкова посочи в своето изказване пред
участниците в заседанието, че тази интерпарламентарна организация има отличен
капацитет за секторно сътрудничество в области от взаимен интерес, в частност в
енергетиката. Европейските лидери обявиха преди два дни, че подкрепят Европейския
енергиен съюз и скоро се очакват стъпки за неговата реализация, каза тя и допълни, че
бъдещият енергиен пазар ще осигури предимство на икономиките от европейската
общност и затова е важно страните от нашия регион да формират общи послания в
енергетиката. Една от основните ни задачи е диверсификация на източниците и на
маршрутите за доставка на природен газ в региона, посочи министърът на енергетиката.
Сред важните проекти за България тя отново открои интерконекторните газови
връзки с Гърция, Турция и с Румъния. Теменужка Петкова посочи, че Европейската
комисия ще осигури финансиране за изграждане на газовата връзка на България с
Гърция, която по експертни оценки ще струва 220 милиона евро. Министърът на
енергетиката изрази категоричната подкрепа на България за пълното интегриране на
страните от региона в европейските и евроатлантическите структури.
В заседанието на комисията "Икономика, инфраструктура и енергетика" участваха
и председателят на парламентарната Комисия по енергетика Делян Добрев и
евродепутатът Владимир Уручев.
Парламентарното измерение на ПСЮИЕ съществува от 1997 г., когато е проведена
първата конференция на председателите на парламенти от страните-участници.
Парламентарната Асамблея на ПСЮИЕ е учредена на 10 май 2014 г. в Букурещ на
годишна сесия на председателите на парламентите на Албания, България, Босна и
Херцеговина, Гърция, Македония, Молдова, Румъния, Словения, Сърбия, Турция,
Хърватия и Черна гора.
България ще поеме годишното председателство на ПСЮИЕ от юли 2015 година.

Предстоящи събития
24/03/2015
13:00 Заседание на Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и
използването на специални разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за
електронните съобщения
24/03/2015
14:00 Заседание на Временна анкетна комисия за проверка на фактите и
обстоятелствата, свързани с действията на държавни органи и институции, които е
следвало да упражнят контрол и противодействат на източването на Корпоративна
търговска банка в периода 2009-2014 г.
24/03/2015
15:30 Заседание на Постоянно действаща подкомисия по усвояването на средствата от
Европейския съюз към Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските
фондове
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Годишна работна програма

Работна програма на Комисията за 2015 г. - Ново начало

Новини от България свързани с ЕС
ЕК изпраща възражения до БЕХ за злоупотреба с
господстващо положение на пазарите на природен
газ в България
Европейската комисия изпрати изложение на
възраженията до Български енергиен холдинг (БЕХ), с
което го информира за предварителното си становище,
че БЕХ може да е нарушил антитръстовите правила на ЕС
чрез възпрепятстване на конкуренти да получат достъп
до ключови газови инфраструктури в България, съобщава Рапид. Изложението на
възраженията е адресирано също и до дъщерните дружества на БЕХ — доставчика на газ
- Булгаргаз и оператора на газовата инфраструктура - Булгартрансгаз. Изпращането на
изложение на възраженията не предрешава изхода от разследването.
Комисарят на ЕС, отговарящ за политиката на конкуренция, Маргрете Вестегер
заяви: „Антитръстовите правила на ЕС са важен инструмент за допринасяне за
енергийния съюз. Трябва да премахнем бариерите, за да могат гражданите и бизнесът на
ЕС да се ползват от по-конкурентни цени на енергията и сигурност на доставките. За да
се конкурират на българките пазари на доставка на газ, предприятията се нуждаят от
достъп до газовата инфраструктура на БЕХ. Комисията трябва да се увери, че се
предоставя равноправен достъп.“
БЕХ е историческият държавен енергиен оператор в България. Той е вертикално
интегриран, което означава, че доставя газ и неговите дъщерни дружества притежават
или контролират вътрешната газопреносна мрежа, единственото газово хранилище в
България и капацитета на главния газопровод за внос на газ в България.
През юли 2013 г. Комисията откри процедура, за да разследва дали БЕХ
злоупотребява с господстващото си положение на пазарите на доставка на газ в
България. Комисията се опасява, че БЕХ и неговите дъщерни дружества вероятно
възпрепятстват конкурентите да получат достъп до инфраструктурата, която им е
необходима, за да се конкурират успешно на пазарите на доставка на газ в България. На
този етап Комисията има опасения, че БЕХ и неговите дъщерни дружества са отказвали
на конкурентите си достъп до газопреносната мрежа и до съоръжението за съхранение на
газ и са резервирали капацитет, който не им е необходим по газопровода за внос.
Народно събрание
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Ако опасенията са обосновани, това поведение е ограничило и продължава да
ограничава конкуренцията на пазарите на доставка на газ в България. Според
предварителната констатация на Комисията тези практики вероятно представляват
злоупотреба с господстващото положение на БЕХ, което е забранено от член 102 от
Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

Източник: Europe.bg

Новини от европейските институции
Събития от изминалата седмица в европейските институции
Седмицата в Европейския парламент

Демокрацията в действие: осем неща, които трябва да
знаете за Европейския парламент
В началото на процеса на европейска интеграция
Парламентът беше по-скоро консултативен орган, но днес той
има решаващо влияние върху почти цялото законодателство
на ЕС. Той е единствената пряко избирана европейска
институция и отразява политическото разнообразие в Европа и
политическия избор на гласоподавателите. Представяме Ви накратко основните неща,
които трябва да знаете относно ролята и начина на функциониране на ЕП.
1)
Европейският парламент е съзаконодател: той решава съвместно с
представителите на правителствата на страните от ЕС относно предложенията, които ще
се превърнат в право на ЕС
2)
Той се консултира и заседава редовно с националните парламенти в
страните-членки
3)
Парламентът има ключова роля относно европейския бюджет. Той решава
заедно с правителствата за размера и разпределението на средствата и упражнява
надзор от името на гражданите относно изразходването на парите
4)
Регистърът на прозрачността, който се подкрепя от дълго време от
Парламента, дава яснота кои лобисти се опитват да окажат влияние върху решенията на
ЕС.
5)
Депутатите в ЕП се избират пряко на всеки пет години от европейските
граждани според изборните правила във всяка страна-членка.
6)
Депутатите в Парламента са организирани по политически групи, не според
националността си.
7)
Парламентът последователно и активно защитава демокрацията и правата на
човека по целия свят. Той изпраща наблюдатели на избори и присъжда ежегодната
награда „Сахаров“ на борци за човешки права.
8)
Парламентът работи на 24 езика, което позволява на гражданите лесно да
следят какви решения се вземат от техните представители
Народно събрание
Дирекция „Законодателна дейност”
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Шулц: „Отношенията Китай-ЕС заслужават найвисоко ниво на подкрепа и амбиции“
„Отношенията Китай-ЕС са на 40 години и
заслужават най-високо ниво на подкрепа и амбиции“,
заяви председателят на Европейския парламент
Мартин Шулц в Twitter след срещата си на 16 март
2015 г. с китайския президент Си Дзинпин в Пекин. Гн Шулц е на официално тридневно посещение в
страната до 18 март 2015 г., за да обсъжда
възможностите за разширяване на сътрудничеството,
особено на парламентарно ниво.
„Ние [Китай и ЕС] извървяхме дълъг път заедно и задълбочихме съществено
нашите отношения“, посочи председателят на ЕП. „Това може да се види ясно от широкия
спектър от въпроси, по които Китай и ЕС имат интерес да намерят отговор заедно – за
икономическото положение по света, климатичните изменения, проблемите на
сигурността, правата на човека и търговските връзки. Нашите отношения са извървели
дълъг път, но могат да напреднат още много“.
Освен с китайския президент г-н Шулц се срещна и с председателя на парламента
Джан Дъдзян. Сред обсъжданите теми на разговорите са били търговията, световната
сигурност, климатичните изменения, икономически въпроси, правата на човека и
междупарламентарните отношения.
Европейският съюз е най-големият търговски партньор на Китай, а Китай е вторият
по големина търговски партньор на ЕС и най-големият вносител на стоки. Отношенията
между ЕС и Китай водят от началото си от 1975 г. и се базират на Споразумението за
търговия и сътрудничество от 1985 г. Делегацията на ЕП за връзки с Китай е основана
през 1979 г.
Китайският президент Си Дзинпин направи официално посещение в ЕП на 31 март
2014 г.

ЕС и източните съседи: „Да се концентрираме върху
ценностите и стремежите, които ни обединяват“
Подобряване на отношенията между ЕС и страните
на изток от него е основната задача на срещата на
депутати от Европейския парламент и парламентите на
Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова и Украйна в
рамките на асамблеята Евронест, която се проведе в
арменската столица Ереван от 16 до 18 март 2015 г.. Сред
водещите теми в дискусиите бяха енергийната сигурност,
напрежението между Украйна и Русия и отношенията с Беларус. За повече информация
ТУК.
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Системата еCall: “Поставихме ударение върху
защитата на личните данни“
Представете си, че Ви се случи сериозно
произшествие на пътя и не можете да се обадите за
помощ. Скоро Вашата кола ще може да направи
обаждането вместо Вас. На 17 март 2015 г. комисията по
вътрешен пазар одобри споразумение със Съвета за
въвеждането в новите коли на системата eCall за
автоматично сигнализиране при пътни инциденти. След
гласуването разговаряхме с авторката на доклада на ЕП Олга Сехналова (С&Д, Чехия) за
нуждата от системата, защитата на личните данни и цената за потребителите.
Защо е нужно това законодателство?
Парламентът работи от дълго време по въпроса за публична система за
автоматично уведомяване при инцидент. Има частни решения, които предлагат такава
функционалност, но те не работят навсякъде в Европа. Освен това, когато пресечете
границата, се сблъсквате с езиковия проблем и често не знаете точно къде се намирате.
Целта е да се осигури пристигането на спасителните служби в така наречения
„златен час“, който е решителният времеви интервал за живота на пострадалите, и този
въпрос да се реши по еднакъв начин в целия ЕС.
Така новото законодателство е нужно, за да се изгради системата за автоматично
уведомление върху обществената система за спешни случаи, използваща телефонен
номер 112, да се премахне езиковата бариера и да се осигури общ стандарт, който работи
и отвъд границите на отделната държава.
Много хора се тревожат за неприкосновеността на личната информация…
От самото начало поставихме силно ударение върху защитата на личните данни.
Искахме да бъде напълно ясно, че чрез тази система няма да се осъществява
постоянно наблюдение.
Информацията се изпраща само при сериозно произшествие и при активиране на
въздушните възглавници. Тогава на спасителните служби се изпраща стандартен набор от
информация в съответствие със системата във всяка една страна. После се осъществява
гласова връзка, за да се избегне изпращането на спасителни екипи при леки
произшествия.
Какви ще бъдат финансовите последствия за потребителите за такава система?
Оценките са в рамките на няколко десетки евро. Разбира се, с масовото въвеждане
на системата цената ще падне.
Какво ще стане оттук нататък? Кога ще започне оборудването на колите с eCall?
Оборудването на колите със системата ще стане много постепенно, тъй като ние
говорим за нови автомобили и не за всички видове превозни средства. До март 2018 г.
има преходен период, за да се уверим, че когато системата заработи, тя ще бъде
надеждна.
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Търговското споразумение между ЕС и САЩ: експерти и
депутати обсъждат ползите
Представители на бизнеса, синдикатите, потребителски и
екологични организации се срещнаха на 18 март 2015 г. с
членове на комисията по международна търговия в ЕП, за да
представят вижданията си за ползите на европейците от
Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ). „Един въпрос
винаги изниква на моите срещи за ТПТИ – „какво означава то за мен““, обясни в началото
на дебата председателят на парламентарната комисия и докладчик на ЕП по
споразумението Бернд Ланге (С&Д, Германия).
Комисарят по търговията Сесилия Малмстрьом даде множество примери за малки
предприятия, които ще спечелят от сключването на търговско споразумение между ЕС и
САЩ – от производители на обувки в Испания, които сега плащат мита от 35% за вноса
си в САЩ, до финландски производител на оборудване за летища, който се сблъсква с
ограничения на продажбите си в САЩ заради американските правила за обществени
поръчки.
„Има 4,7 млн. работни места в Европа благодарение на износа за САЩ; ние искаме
да създадем нови възможности за износ и по-голямо търсене за такива високоплатени
работни места“, заяви г-жа Малмстрьом. Потребителите ще спечелят от по-широк избор
на по-ниски цени, а компаниите ще станат по-конкурентни, като намалят разходите си за
внос, добави тя.
Представители на бизнеса описаха възможностите за развитие от премахването на
митническите налози и отварянето на американския пазар.
„Работниците имат нужда от инвестиции и търговия. Ще има някои печеливши и
някои губещи от гледна точка на заетост, но ние се надяваме на по-голям брой
печеливши, отколкото губещи“, заяви Сузане Линдберг-Елмгрен от шведските синдикати.
Йос Дингс от екологичната асоциация Transport and Environment изрази тревога, че
в замяна на отстъпки на САЩ за отваряне на пазара ЕС би могъл да позволи по-силно
„американско влияние върху начина, по който изготвяме нашите законодателни норми“.
Реакции на депутатите
Годеливе Квистхауд-Ровол (ЕНП, Германия) изрази задоволство от положителните
оценки за споразумението между ЕС и САЩ: „Изглежда ТПТИ се посреща с приемане“.
Мария Арена (С&Д, Белгия) предложи да се направят оценки на ефекта от
споразумението след приключване на преговорите и преди гласуването в ЕП, тъй като
сегашните изследвания са основани на хипотези.
Ема Маккларкин (ЕКР, Великобритания) отбеляза: „Има реални амбиции за това
какво може да донесе този договор… Ние имаме задължение да претеглим рисковете, но
вярвам, че ползите ги надхвърлят с много“.
Яник Жадо (Зелени/ЕСА, Франция) постави под съмнение очакванията за растеж и
заетост вследствие на споразумението и посочи, че неотдавнашни проучвания показват
евентуална загуба на до 600 000 работни места: „Нямаме нужда да слушаме приказки за
либералния модел (който създава работни места – бел. ред.), когато имаме 27 млн.
безработни в Европа“.
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Координаторът на ЕС срещу тероризма: Общи
мерки защитават правата ни по-добре
Европейският съюз е в процес на преосмисляне
на политиката си за противодействие на тероризма и
това прави поста на Жил де Керков особено важен.
Неговата работа е да координира усилията на
правителствата
на
страните
от
ЕС
срещу
терористичната заплаха и да прави препоръки за нови
мерки. Според г-н де Керков въвеждането на общи
норми за целия ЕС гарантира по-добра защита на личните свободи от политики,
разработени самостоятелно във всяка отделна страна.
Може ли ЕС да бъде твърд по отношение на тероризма, без това да е на цената на
основополагащи ценности като правото на личен живот?
Европейският съюз винаги се е опитвал да намери верния баланс. Мисля, че
трябва да бъдем умни и затова винаги се опитваме да предложим силни предпазни мерки
в инструментите, които подготвяме.
В повечето наши инструменти ние сме много по-предпазливи, отколкото отделните
страни-членки. Това винаги е била моята гледна точка по отношение на предложението
за достъпа до данните за пътуващите със самолет. Парламентът има своите основателни
тревоги за правото на личен живот, но ако не приемем европейско законодателство,
страните-членки ще разработят свои норми и по този начин ще имаме система, която е
по-малко ефективна и ще защитава правата в по-малка степен, тъй като нивото на
защита ще е различно от една страна в друга.
Как можем да спрем онези, които искат да се присъединят към джихадистки групи,
и как можем да спрем бойци, завръщащи се в Европа, от извършването на терористични
актове?
Това изисква много работа за превенция, особено ранното идентифициране на
сигнали за радикализация. Ние трябва също така да насърчаваме ползването на добри
практики.
Част от процеса е да бъде открит някой, на когото те имат доверие, и да им се
помогне да се свържат обратно в обществото. Ние трябва също така да подложим на
анализ джихадистката идеология, като Интернет представлява особено голямо
предизвикателство. „Ислямска държава“ са добре запознати с възможностите на медиите
и знаят как да печелят подкрепа, затова трябва да създадем противопоставящи се
послания.
Завръщащите се бойци са вероятно най-голямото предизвикателство. Трябва да
оценяваме опасността от всеки един по отделно и да реагираме спрямо него по найдобрия начин. Би било грешка просто да изпратим повечето от тях в затвора, тъй като той
е основен инкубатор на радикализация. Ако трябва да изградим рехабилитационна
програма като алтернатива на съдебното преследване, нека го направим. Трябва да има
подобна програма и за онези, които са вече в затвора.
Каква е ролята на Европейския парламент в борбата с тероризма?
Европейският парламент има много ключова роля. Не само като съзаконодател, но
и за обществената реакция, която е нужна за насърчаване на толерантността и за борба
както с антисемитизма, така и с нетърпимостта към мюсюлманите. Парламентът е една от
институциите на ЕС, които са в най-добро положение да излязат със свежи идеи. Ние
трябва да работим повече със заобикалящите ни страни и Парламентът може да вземе
участие, като се свърже с парламентите на тези страни
Народно събрание
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Източник: страницата на Европейския парламент

Седмицата в Съвета

Съвместно съобщение за медиите след първото заседание на Съвета за
асоцииране между Европейския съюз и Република Молдова
За повече информация ТУК
Централноафриканската република: Военната консултативна мисия на ЕС получи
зелена светлина
За повече информация ТУК
Заключения на Съвета относно Босна и Херцеговина
За повече информация ТУК
Сомалия: ЕС удължава мисията за обучение
За повече информация ТУК
Декларация на върховния представител от името на ЕС относно Крим
За повече информация ТУК
Заключения на Съвета относно регионалната стратегия на ЕС за Сирия и Ирак,
както и за заплахата от ИДИЛ/Даиш
За повече информация ТУК
Заключения на Съвета относно Мали
За повече информация ТУК
Заключения на Съвета относно епидемията от ебола
За повече информация ТУК
Заключения на Съвета относно плана за действие за Гвинейския залив за
периода 2015—2020 г.
За повече информация ТУК
Заключения на Съвета относно политическите събития в Бурунди във връзка с
предстоящите избори
За повече информация ТУК
Заключения на Съвета относно Либия
Народно събрание
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За повече информация ТУК
Съвместно съобщение за медиите след одобряване на актуализираната Програма
за асоцииране от Съвета за асоцииране ЕС—Украйна
За повече информация ТУК

Изявление на председателя Доналд Туск относно терористичното нападение в
Тунис
За повече информация ТУК
Заключения на Европейския съвет относно външните отношения (19 март 2015
г.)
За повече информация ТУК

Номиниране на нов генерален секретар на Съвета
За повече информация ТУК
Бележки на председателя Доналд Туск след първата работна сесия на
Европейския съвет
За повече информация ТУК
Бележки на председателя Доналд Туск след тристранната социална среща на
високо равнище
За повече информация ТУК

Заключения на Европейския съвет, 19—20 март 2015 г.

Изявление на председателите на Европейския съвет, Комисията и Еврогрупата
относно Гърция
За повече информация ТУК

Декларация на върховния представител Федерика Могерини от името на
Европейския съюз по случай Международния ден за премахване на расовата
дискриминация

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."
Народно събрание
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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.
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

Борба с избягването на данъци от предприятия: Комисията
представя пакет от мерки за прозрачност в данъчното
облагане
Смята се, че избягването на данъци от предприятия лишава
бюджетите на страните от ЕС от милиарди евро годишно. То също
така подкопава справедливото поделяне на бремето между
данъкоплатците и лоялната конкуренция между предприятията. Компаниите разчитат на
сложността на данъчните правила и на липсата на сътрудничество между страните
членки, за да прехвърлят печалби и да свеждат до минимум данъците, които плащат.
Затова повишаването на прозрачността и сътрудничеството е изключително важно в
борбата срещу агресивното данъчно планиране и неправомерните данъчни практики.
Днешният пакет от мерки за прозрачност в данъчното облагане има за цел да
гарантира, че страните членки разполагат с нужната информация, за да защитават
данъчната си основа и да вземат ефективни мерки срещу компании, които се опитват да
избегнат плащането на дължимите данъци.
„Всеки трябва да си плаща данъците. Това важи за мултинационалните компании, както и
за всеки друг. Благодарение на днешното предложение относно автоматичния обмен на
информация данъчните органи ще могат по-ефективно да откриват пропуските или
дублирането по отношение на данъците между страните членки. През следващите месеци
ще предложим конкретни мерки срещу такива пропуски или припокривания. Поели сме
ангажимент да подкрепим обещанията си с реални, надеждни и справедливи действия“,
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заяви заместник-председателят, отговарящ за еврото и социалния диалог Валдис
Домбровскис.
Комисарят по икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и
митническия съюз Пиер Московиси заяви: „Толерантността към предприятията, които
избягват плащането на дължимите данъци, и към режимите, които им позволяват да
правят това, е изчерпана. Трябва да възстановим връзката между мястото, където
компаниите наистина реализират печалбите си, и мястото, където те са данъчно
облагани. За целта страните членки трябва да са по-открити и да работят заедно. Това е
и целта на представения днес пакет от мерки за прозрачност в данъчното облагане“.
Прозрачност по отношение на данъчните становища
Централен елемент в днешния пакет е законодателно предложение за подобряване
на сътрудничеството между страните членки по отношение на техните трансгранични
данъчни становища, като целта е да се постави начало на нова ера на прозрачност.
В момента страните от ЕС обменят много малко информация за данъчните си
становища. Държавите членки сами преценяват дали дадено данъчно становище може да
бъде от значение за друга страна от ЕС. В резултат на това страните членки често не са
наясно какви данъчни становища, които могат да засегнат техните данъчни основи, са
издадени в другите държави от ЕС. Липсата на прозрачност относно данъчните становища
се използва от някои компании, за да намаляват изкуствено данъчните си задължения.
За да се поправи това, Комисията предлага премахване на възможността за
преценки и интерпретации. Занапред от страните членки ще се изисква автоматично да
обменят информация за данъчните си становища. Комисията предлага да бъде определен
строг график: на всеки три месеца националните данъчни органи ще трябва да изпращат
кратък доклад до всички страни членки относно всички трансгранични данъчни
становища, които са издали. След това страните членки ще могат да поискат по-подробна
информация във връзка с конкретно становище.
Автоматичният обмен на информация относно данъчните становища ще даде
възможност на страните членки да открият някои неправомерни данъчни практики на
предприятия и да предприемат необходимите действия във връзка с тях. Освен това този
обмен би следвало да насърчи и по-ефективната данъчна конкуренция, тъй като
данъчните органи ще са по-малко склонни да предлагат избирателно данъчно третиране
на компании, след като са наясно, че тяхната дейност подлежи на проверка от страна на
партньорите им.
Други инициативи за прозрачност в данъчното облагане
В днешния пакет е включено и съобщение, в което са посочени редица инициативи
за постигане на напредък по програмата на ЕС за прозрачност в данъчното облагане.
Това са:
Оценяване на евентуални нови изисквания за прозрачност към мултинационалните
компании
Комисията ще проучи изпълнимостта на нови изисквания за прозрачност към
компаниите, като например изискване за публично оповестяване от мултинационални
компании на определена данъчна информация. Целите, ползите и рисковете от подобна
инициатива следва да бъдат внимателно обмислени. Затова Комисията ще извърши
оценка на въздействието на евентуални допълнителни изисквания за прозрачност, за да
подпомогне вземането на информирано решение на по-късен етап.
Преразглеждане на Кодекса за поведение при данъчното облагане на
предприятията
Кодексът за поведение при данъчното облагане на предприятията е един от
основните инструменти на ЕС за гарантиране на лоялна конкуренция по отношение на
корпоративното данъчно облагане. В него са изложени критериите, чрез които се
определя дали даден данъчен режим е вреден, и се изисква страните членки да
премахват всякакви вредни данъчни мерки, противоречащи на кодекса. Провеждат се
редовни срещи на равнище страни членки, за да се оценява спазването на кодекса. През
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изминалите години обаче ефективността на кодекса в борбата срещу вредните данъчни
режими намаля, тъй като неговите критерии не вземат предвид по-усъвършенстваните
схеми за избягване на данъци от предприятия. Затова Комисията ще работи със страните
членки за преразглеждане на кодекса за поведение, както и на мандата на групата
„Кодекс за поведение“, за да се повиши нейната ефективност в гарантирането на лоялна
и прозрачна данъчна конкуренция в ЕС.
Количествено измерване на мащабите на данъчните измами и избягването на
данъци
Комисията и Евростат ще работят заедно със страните членки за намиране на
надежден начин за оценка на равнището на данъчните измами и избягването на данъци.
Все повече факти говорят, че данъчните измами и избягването на данъци са широко
разпространени и водят до значителни загуби на приходи. За момента обаче няма
прецизен метод за количествено измерване на мащабите и ефекта на тези проблеми.
Надеждни статистически данни за техните мащаби и ефект биха помогнали за поцеленасочени политически мерки срещу тях.
Отмяна на Директивата относно данъчното облагане на доходи от спестявания
Комисията предлага да бъде отменена Директивата относно данъчното облагане на
доходи от спестявания, тъй като впоследствие този текст е включен в по-амбициозно
законодателство на ЕС, което изисква максимално широк обхват на автоматичния обмен
на информация относно финансовите сметки, който включва и доходите от спестявания
(IP/13/530). С отмяната на Директивата относно данъчното облагане на доходи от
спестявания ще се създаде по-ефективна рамка за автоматичен обмен на финансова
информация и ще се предотврати евентуална правна несигурност или допълнителна
административна работа за данъчните администрации и предприятията.
Следващи стъпки
Двете законодателни предложения от този пакет ще бъдат представени на
Европейския парламент за консултация и на Съвета за приемане. Страните членки трябва
да се споразумеят относно предложението за данъчните становища до края на 2015 г.,
така че то да може да влезе в сила на 1 януари 2016 г. Като се има предвид, че през
декември 2014 г. Европейският съвет призова Комисията да направи това предложение,
следва да се очаква пълна политическа ангажираност за навременно постигане на
споразумение.
Следващият важен момент ще бъде план за действие за корпоративното данъчно
облагане, който ще бъде представен преди лятото. Този втори план за действие ще бъде
насочен към мерки за по-справедливо и по-ефективно корпоративно данъчно облагане в
рамките на единния пазар, включително възобновяване на общата консолидирана основа
за облагане с корпоративен данък и идеи за интегриране на нови действия на равнище
ОИСР/Г-20 за борба със свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби на
равнище ЕС.
ЕС ще инвестира 1,18 млрд. евро от регионалните
фондове за подкрепа на икономическия растеж и
МСП в България
Европейската комисия прие оперативната програма
„Иновации и конкурентоспособност“ на България за
периода 2014 — 2020 г. Средствата по нея са в размер на
около 1,39 млрд. евро и ще бъдат инвестирани за развитие
на българската икономика. От тях 1,18 млрд. са от
Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).
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Програмата има за цел да се стимулира икономическият растеж и да се увеличи
производителността, предимно на малките и средните предприятия (МСП). Специално
внимание е отделено на сътрудничеството между бизнеса и научноизследователските
мрежи и на повишаването на предприемаческата активност в България. Основна роля за
постигането на тези цели ще играят финансови инструменти като банкови заеми,
гаранции и дялови инвестиции.
Освен това с програмата ще се подкрепят мерки за по-ефективно използване на
ресурси в предприятията и за повишаване на тяхната енергийна ефективност.
Кристалина Георгиева, заместник-председател на Европейската комисия за
бюджета и човешките ресурси каза: “Малките и средните предприятия са най-големият
работодател в България и ключов двигател на икономиката. Новата програма инвестира в
развитието им и в създаването на нови работни места. Пожелавам успех и сериозни
резултати за икономиката ни и за условията на живот на нашите граждани.
Европейският комисар по въпросите на регионалната политика Корина Крецу
приветства приемането на програмата и заяви: „Радвам се да видя, че България
съсредоточава усилията си върху конкурентоспособността на МСП.Този пакет от
инвестиции ще помогне на българските предприятия да повишат конкурентоспособността
си, да се ориентират в по-голяма степен към иновации и така да постигнат европейските
цели за интелигентен и устойчив растеж.“
Основни очаквани резултати:
подпомагане на повече от 9000 предприятия чрез безвъзмездни средства и
финансови инструменти;
мобилизиране на повече от 1 млрд. евро частни инвестиции;
увеличаване на дела на новаторските предприятия;
увеличаване на производителността на МСП;
принос към намаляването на потреблението на енергия в икономиката.
Контекст
Бюджет на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“:
Общ бюджет: 1 390 135 903 евро
От ЕФРР: 1 181 615 516 евро
Основните приоритети на програмата са:
Технологично развитие и иновации: 250 млн. евро от ЕФРР (21,24% от бюджета);
Предприемачество и капацитет за растеж на МСП: 593 млн. евро от ЕФРР (50,17%
от бюджета);
Енергийна и ресурсна ефективност на предприятията: 264 млн. евро от ЕФРР
(22,35% от бюджета);
Премахване на пречките в областта на сигурността на доставките: 38,2 млн. евро
от ЕФРР (3,24% от бюджета);
Техническа помощ: 35,4 млн. евро от ЕФРР (3% от бюджета).
Около 25% от средствата по програмата ще бъдат предоставени под формата на
финансови инструменти, като например гаранции по банкови заеми и дялови инвестиции.
Очаква се първите покани за представяне на предложения по програмата да бъдат
обявени през 2015 г.
За повече информация ТУК
Източник:
България
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Документи на Европейската комисия
Документи на ЕК и Съвета получени в периода март 2015 г.
ПОСЛЕДНИ ДОКУМЕНТИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ
ДОКУМЕНТ

СИГНАТУРА

ДАТА

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде възприета от страна
на Европейския съюз на седмата Конференция на Страните по Стокхолмската конвенция за
COM(2015)
устойчивите органични замърсители относно предложенията за изменения на приложения А, Б 137
иВ

19/03/2015

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за представянето от името на Европейския съюз на
предложение за включване на допълнителни химични вещества в приложение А към
Стокхолмската конвенция за устойчивите органични замърсители

19/03/2015

COM(2015)
133

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 19.3.2015 година за одобряване, от името на Европейския съюз,
на изменението на таблица III и таблица IV, буква б) от протокол № 2 към Споразумението
C(2015) 1726 19/03/2015
между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария от 22 юли 1972 г. по
отношение на разпоредбите, приложими към преработените селскостопански продукти
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Годишен доклад относно COM(2015)
изпълнението на част IV от Споразумението за асоцииране ЕС — Централна Америка
131

18/03/2015

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно данъчната
прозрачност за борба с отклонението от данъчно облагане и избягването на данъци

COM(2015)
136

18/03/2015

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Технически анализи на фокуса и
обхвата на правното предложение, Придружаващ документа към Предложение за ДИРЕКТИВА SWD(2015)
НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния
60
автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане - {COM(2015) 135 final}

18/03/2015

Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2011/16/ЕС по
отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното
облагане - {SWD(2015) 60 final}

COM(2015)
135

18/03/2015

Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА за отмяна на Директива 2003/48/ЕО на Съвета

COM(2015)
129

18/03/2015

ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД НА КОМИСИЯТА на годишните доклади за дейността на държавите
членки, свързана с експортните кредити, по смисъла на Регламент (ЕС) № 1233/2011

COM(2015)
130

17/03/2015

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ - Доклад за пречките пред търговията и
инвестициите за 2015 г.

COM(2015)
127

17/03/2015

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно разходите по
линия на ЕФГЗ - Система за ранно предупреждение № 1—3/2015

COM(2015)
134

12/03/2015

Съвместно предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) №
314/2004 на Съвета относно някои ограничителни мерки по отношение на Зимбабве

JOIN(2015) 8

12/03/2015

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА по силата на член 18 от
Регламент (ЕС) № 98/2013 на Ервопейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г.
относно предлагането на пазара и използването на прекурсори на взривни вещества, в който
се разглеждат възможностите за прехвърляне на съответните разпоредби относно амониевия
нитрат от Регламент (ЕО) № 1907/2006

COM(2015)
122

12/03/2015

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Изключения,
предоставени от държавите членки съгласно Регламент (ЕО) № 1371/2007 относно правата и
задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт

COM(2015)
117

11/03/2015

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на
Регламент (ЕС) № 1236/2010 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на схема
за контрол и изпълнение в зоната, обхваната от Конвенцията за бъдещо многостранно
сътрудничество в областта на риболова в североизточната част на Атлантическия океан

COM(2015)
121

11/03/2015

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Годишен доклад за фонд COM(2015)
„Солидарност“ на Европейския съюз за 2013 г.
118

10/03/2015

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно член 294, параграф 6
от Договора за функционирането на Европейския съюз относно позицията на Съвета относно COM(2015)
приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията за
126
одобряване на типа по отношение на внедряването на бордовата система eCall и за изменение

10/03/2015
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на Директива 2007/46/ЕО
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно член 294, параграф 6
от Договора за функционирането на Европейския съюз относно позицията на Съвета по
приемането на Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива
94/62/ЕО по отношение на потреблението на леки пластмасови пликове за покупки

COM(2015)
124

10/03/2015

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно упражняването на
правомощията да приема делегирани актове, предоставени на Комисията съгласно член 24 от
COM(2015)
Директива 2010/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2010 г. относно
123
стандартите за качество и безопасност на човешките органи, предназначени за
трансплантация

10/03/2015

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно член 294, параграф 6
от Договора за функционирането на Европейския съюз относно позицията на Съвета във
връзка с приемането на Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на
Регламент (EО) № 223/2009 относно европейската статистика

10/03/2015

COM(2015)
125

ПОСЛЕДНИ ДОКУМЕНТИ НА СЪВЕТА
ДОКУМЕНТ
Позиция на Съвета на първо четене с оглед приемането на РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно изискванията за одобряване на типа по отношение на
въвеждането на бордовата система eCall, основаваща се на услугата 112, и за изменение на
Директива 2007/46/ЕО - Приета от Съвета на 2 март 2015 г.

СИГНАТУРА ДАТА

5130/15

04/03/2015

Позиция на Съвета на първо четене с оглед приемането на ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Директива 94/62/ЕО по отношение на намаляване
5094/15
на потреблението на тънки пластмасови торбички за пазаруване - Приета от Съвета на 2 март
2015 г.

04/03/2015

3373-то заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Околна среда) - Дата: 6 март 2015
г. Час: 10,00 ч. Място: Брюксел

6509/15

03/03/2015

3372-ро заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Транспорт, телекомуникации и
енергетика) - Дата: 5 март 2015 г. Час: 9,30 ч. Място: Брюксел

6506/15

02/03/2015

1687/15

27/02/2015

6320/15

26/02/2015

3377-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Транспорт, телекомуникации и
енергетика) - Дата: 13 март 2015 г. Час: 10,00 ч. Място: СЪВЕТ СГРАДА „JUSTUS LIPSIUS“ Rue 1643/15
de la Loi, 175, 1048 BRUXELLES

25/02/2015

3376-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Правосъдие и вътрешни работи) Дата: 12 и 13 март 2015 г. Час: 10,00 ч., 10,00 ч. Място: СЪВЕТ СГРАДА „JUSTUS LIPSIUS“ Rue 1680/15
de la Loi, 175, 1048 BRUXELLES

25/02/2015

3375-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Икономически и финансови въпроси)
- Дата: 10 март 2015 г. Час: 10,00 ч. Място: СЪВЕТ СГРАДА „JUSTUS LIPSIUS“ Rue de la Loi,
1620/15
175, 1048 BRUXELLES

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

1687/15
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: Брюксел

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

6251/15

6251/15

17/02/2015

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 1530/15
la Loi, 175, 1048 BRUXELLES

16/02/2015

3353-то заседание на Съвета на Европейския съюз - (КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ (вътрешен
пазар, промишленост, научни изследвания и космическо пространство)), проведено в Брюксел 16515/14
на 4 и 5 декември 2014 г.

16/02/2015

3370-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Икономически и финансови въпроси)
6165/15
- Дата: 17 февруари 2015 г. Час: 11,00 ч. Място: Брюксел

13/02/2015

Народно събрание
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3371-во заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Конкурентоспособност) (вътрешен
пазар, промишленост, научни изследвания и космическо пространство) - Дата: 2 и 3 март
1524/15
2015 г. Час: 10,00 ч., 10,00 ч. Място: СЪВЕТ СГРАДА „JUSTUS LIPSIUS“ Rue de la Loi, 175, 1048
BRUXELLES

13/02/2015

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

13/02/2015

Актове,
публикувани
Европейския съюз
Дата

L (Законодателство)

16/03/2015

в

1553/15

Официален

вестник

на

C (Информация и известия)
C089

17/03/2015

L072 L073

C090

18/03/2015

L074

C091

19/03/2015

L075

C092 C092A

20/03/2015

L076

C093 C093A C094

21/03/2015

L077

C095

Народно събрание
Дирекция „Законодателна
дейност”
eubulletin@parliament.bg
vesna@parliament.bg
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